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1. INTRODUCCIÓ 
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (POUM), va ser aprovat 
definitivament en data 4 de juliol de l’any 2003 i publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (núm. 4029) en data 12 de desembre del 2003. 

Aquest planejament general va delimitar  el SECTOR D’ACTIVITATS PRODUCTIVES DELS 
BELLOTS II DE TERRASSA i el va classificar com a sòl urbanitzable delimitat, a 
desenvolupar mitjançant el corresponent Pla Parcial Urbanístic. 
 
En data 2 de febrer de 2005, la JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL ELS 
BELLOTS II provisionalment constituïda, va presentar davant del Registre de la 
Gerència Municipal d’Urbanisme de Terrassa (GMUT) el document del Pla Parcial 
d’Activitats Productives dels Bellots II (PP-BEL-001) de Terrassa per a la seva 
tramitació.  
 
En data 25 d’abril de 2005 l’Alcalde President de l’Ajuntament de Terrassa Sr. Pere 
Navarro, mitjançant Decret número 5.685, va acordar l’aprovació inicial Pla Parcial 
d’Activitats Productives dels Bellots II (PP-BEL-001) de Terrassa, acord que va ser 
publicat, en data 12 de maig del mateix any, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.  
 
Superat el termini d’exposició pública del Pla Parcial, el Ple de l’Ajuntament de 
Terrassa, en sessió de data 29 de desembre de 2005 va acordar l’aprovació definitiva 
del Pla Parcial d’Activitats Productives dels Bellots II, acord que es va publicar al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 231, en data 27 de setembre de 
2006. Segons determina el Pla parcial aprovat, el Sector Bellots 2 va quedar dividit -a 
efectes de gestió- en dos polígons d’actuació. 

En data 2 de febrer de 2006 els propietaris que representaven més del 50% de la 
superfície del Polígon I del Sector d’Activitats Productives dels Bellots II, varen 
presentar davant l’Ajuntament de Terrassa, els Estatuts de la JUNTA DE COMPENSACIÓ 
DEL SECTOR INDUSTRIAL ELS BELLOTS II, els quals van ser definitivament aprovats per la 
Corporació Local en sessió de data 6 de novembre de 2006 . 

En data 7 de març de 2007, va presentar-se davant l’Ajuntament de Terrassa, 
escriptura de Constitució Definitiva de la Junta de Compensació del Sector Bellots II  
de Terrassa, signada en data 1 de febrer de 2007 davant del Notari de Barcelona el Sr. 
Enrique Peña Félix (amb el núm. 643 del seu Protocol), estant adherits a la mateixa el 
100% de la propietat del Polígon I objecte del present document. Mitjançant Decret 
d’Alcaldia de data 16 de maig de 2007 (núm. 7/1997) s’ha acordat l’aprovació de la 
Constitució de la Junta de Compensació del Polígon I del Sector Els Bellots de 
Terrassa i mitjançant assentament de data 2 de gener de 2008, la Junta de 
Compensació ha estat inscrita al Registre d’Entitats Urbanístiques Col.laboradores de 
la Generalitat de Catalunya (Inscripció 2723, Tom 22). 



4/434 

 

2. OBJECTE DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ  

El present Projecte de Reparcel.lació es redacta en el desenvolupament del Polígon 1 
del Sector d’Activitats Productives dels Bellots II del municipi de Terrassa. 

El Pla Parcial del Sector d’Activitats Productives dels Bellots II va delimitar dos polígons 
d’actuació urbanística per a la gestió del Sector, de forma que es realitzaran en aquest 
Sector dos projectes de Reparcel.lació 

En aquest sentit, cadascún dels Polígons d’actuació constitueix l’àmbit econòmic-
territorial per a la distribució justa i equitativa entre els propietaris afectats dels beneficis i 
càrregues derivades del Pla Parcial.  

El Polígon d’Actuació I objecte del present projecte de reparcel.lació està format per 14 
finques registrals -tres de les quals estan formades per dues parcel·les- de 17 
propietaris, inclòs l’Ajuntament de Terrassa. 

Per a la gestió d’aquest Polígon I, el Pla Parcial d’Activitats Productives dels Bellots II 
va determinar el sistema d’actuació de Reparcel·lació en la modalitat de Compensació 
Bàsica.  

Aquest sistema suposa, d’acord amb els articles 124 a 128 del Decret 1/2005 pel qual 
s’aprova el Text Refòs de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (en endavant TRLUC) que 
les persones propietàries aporten el sòl de cessió obligatòria i gratuïta i executen al 
seu càrrec les obres d’urbanització, en els termes i condicions determinats en el Pla 
Parcial Urbanístic. 

Així mateix, el sistema d’actuació de Reparcel.lació en la modalitat de Compensació 
Bàsica permet que d’acord amb l’article 124.3 del TRLUC, les persones propietàries 
que representin més del 50% de la superfície de l’àmbit d’actuació, formulin el 
corresponent Projecte de Reparcel·lació i el presentin a l’Administració Actuant per a la 
seva tramitació. En el present supòsit, el projecte de reparcel.lació del polígon I es 
redacta i tramita a instancies de la Junta de Compensació  defintivament constituïda i 
de la qual formen part el 100% dels propietaris de l’àmbit d’actuació. 

El present Projecte suposa el compliment, d’acord amb les determinacions del 
planejament vigent, dels objectius assenyalats en els articles 110 i següents del  
TRLUC aprovat per Decret 1/2005 . 

a) La distribució justa entre les persones interessades dels beneficis i càrregues de 
l’ordenació urbanística.  

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

c) La situació sobre parcel·les determinades i en zones aptes per a l’edificació de 
l’aprofitament establert pel planejament urbanístic, tant l’adjudicat a les persones 
propietàries com el que correspon a l’administració actuant d’acord amb els 
deures de cessió de sòl amb aprofitament establerts legalment.  

d) La cessió gratuïta, a favor de l’administració municipal, dels terrenys destinats a 
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sistemes urbanístics, d’acord amb el què estableix el planejament.  

e) La determinació de les quotes d’urbanització a càrrec de les persones 
propietàries i, si s’escau, de l’administració actuant, així com la seva forma de 
pagament, que pot ser en metàl·lic o mitjançant terrenys edificables. Les quotes 
d’urbanització inclouen tant el cost de l’obra urbanitzadora com les 
indemnitzacions i les compensacions econòmiques que siguin necessàries per a 
fer efectiu el principi de distribució equitativa de beneficis i càrregues.  
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3. MARC LEGAL  
 
El present Projecte de Reparcel.lació es redacta subjectant-se a la següent normativa 
urbanística vigent: 
 

• DECRET 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya 

• DECRET 305/2006, de 18 de juliol,  pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

• El Decret Llei 1/2007 de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria 
urbanística. 

Així mateix el present Projecte de Reparcel.lació s’ha redactat d’acord amb les 
determinacions establertes en els els Estatuts i les Bases de la JUNTA DE 
COMPENSACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL ELS BELLOTS II, els quals van ser definitivament 
aprovats per l’Ajuntament de Terrassa en sessió de data 6 de novembre de 2006. 
 
Afegit a l’anterior, s’acomplirà amb la resta de legislació vigent que sigui d'aplicació.  
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4. DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ: DETERMINACIO NS 
URBANÍSTIQUES 

El present Projecte de Reparcel·lació té per objecte l’àmbit del Polígon 1 del Pla 
Parcial d’Activitats Productives dels Bellots II, la finalitat del qual és el 
desenvolupament d’uns terrenys situats a llevant de la ciutat de Terrassa.  

El polígon d’actuació i esta delimitat a Nord per la carretera de Montcada a Terrassa 
N-150; a Llevant per la subestació elèctrica de Mas Figueres i per una línia poligonal 
aproximadament paral·lela al torrent de Montserrat; a sud la part que queda per sota la 
C-58 limita amb el Pla de Can Sabater del Torrent, Plaça del Sahara, vial de 
prolongació de l’Avinguda Àfrica i la benzinera Km17(Sud); i la part que queda per 
sobre de la C-58 limita amb  la benzinera Km17(Nord) i l’autopista; i a l’Est limita amb 
el carrer de la Terra, c/ de l’Aigua, un tram del qual seria la perllongació del carrer de 
l’Aigua, darreres de les parcel·les de sòl industrial del camí de Can Farcan i carrer 
Camí de Can Farcan. 

La superfície del Polígon I del Sector Industrial els Bellots 2 , segons recent medició és 
de 948.243,37 m2, que corresponen a les 14 finques registrals -tres de les quals estan 
formades per dues parcel·les-, pels 17 propietaris, de mides i formes diverses i durant 
els darrers anys, l’ús principal  dels mateixos ha estat l’agricola. 

El present projecte de reparcel.lació es sotmet al següent planejament urbanístic: 

A) Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de Te rrassa aprovat 
definitivament el dia 4 de juliol de l’any 2003 i p ublicat al Diari Oficial de la 
Generalitat núm. 4029, el dia 12 de desembre del 20 03.   

Els paràmetres generals d’aprofitament i els criteris d’ordenació es defineixen a la 
corresponent fitxa d’ordenació: 

 

PP-BEL001  

ELS BELLOTS  

SECTORS URBANITZABLES D’ACTIVITATS PRODUCTIVES 

1. Àmbit: Sector de sòl urbanitzable delimitat que comprèn els terrenys situats a llevant de la 
ciutat, definits per l’autopista C-58 al sud, l’avinguda del Vallès a l’oest i la carretera de 
Montcada, al nord. 

La superfície del sector del Pla Parcial és de 911.810m2 

2. Objectius:  Ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos terciaris al nord i industrials 
al centre i sud.  

Urbanització de la nova variant de la carretera N-150 i del nou vial nord-sud, junt amb una 
rotonda en la intersecció de les dues. Determinar una àrea d’equipaments, incloent l’àmbit de la 
masia dels Bellots i una altre que sigui capaç d’acollir un aparcament públic per a vehicles de 
gran tonatge. 

Creació d’una franja d’espai lliure lineal i continua entre el nou vial nord-sud i el límit amb el 
Parc de la Betzuca. 

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:  Les zones d’aprofitament privat d’aquest sector, 
que es determinen en els plànols d’ordenació, són indicatives i s’ordenaran segons les Normes 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
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Reserves mínimes de sòl públic Espais Lliures 15% 

 Equipaments 15% 

 SÒL PÚBLIC mínim 50% 

Sòl d’aprofitament privat Industrial / Terciari 50% 

 SÒL PRIVAT màxim 50% 

 

Coeficient d’edificabilitat brut: 0,78m2st/m2sl 

Paràmetres indicatius:  
Edificabilitat màxima de l’àmbit: 711.458m2 

 

4. Cessions: Cessió de l’aprofitament en els termes establerts a la llei d’urbanisme i que en 
aquest sector, es correspon amb el 10% de l’aprofitament global del sector. Cessió obligatòria i 
gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes. 

5. Condicions de gestió i execució:  El Pla Parcial, delimitarà els polígons de gestió que 
consideri necessaris i que s’executaran pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica. 

El desenvolupament d’aquest sector comportarà que els propietaris que hi estan inclosos, es 
facin càrrec dels costos d’urbanització del sistema viari i dels d’espais lliures. 

Els sòls de titularitat pública que provinguin de cessions produïdes en desenvolupament 
d’anteriors planejaments no computaran als efectes de generar edificabilitat ni del compliment 
dels estàndards mínims de cessió. 

6. Règim transitori d’edificació i usos:  

Els edificis i instal·lacions existents dins del Pla Parcial, queden subjectes al règim de fora 
d’ordenació. 

 

b) Pla Parcial d’Activitats Productives dels Bellot s II, aprovat definitivament el 
dia 29 de desembre de 2005 per l’Ajuntament de Terr assa, i publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona núm. 231, en d ata 27 de setembre de 2006.  

Aquest intrument de planejament derivat va establir el següents paràmetres 
urbanístics per al Polígon I: 
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SUPERFÍCIE TOTAL DEL POLÍGON 948.243,37 m2 d’acord amb el  Pla Parcial és la següent:  

      
SISTEMES 

  
SUPERFÍCIE % 

ESPAIS LLIURES       

 Verds de Protecció 15.793,13 m2 1,666% 

 Parcs Urbans de contacte 131.914,83 m2 13,911% 

 Complements de vialitat 22.071,04 m2 2,328% 

 TOTAL ESPAIS LLIURES 169.779,00 m2 17,905% 

EQUIPAMENTS    

 Centre d’Activitats Logístiques 64.395,41 m2 6,791% 

 Ambientals 8.576,05 m2 0,904% 

 Altres equipaments 7.870,95 m2 0,830% 

 Equipament Masia els Bellots 46.774,09 m2 4,933% 

 Equipament Parc Territorial 15.396,18 m2 1,624% 

 TOTAL EQUIPAMENTS 143.012,68 m2 15,082% 

SERVEIS TÈCNICS    
 Energia 7.176,49 m2 0,757% 

 Sanejament 112,00 m2 0,012% 

 TOTAL SERVEIS TÈCNICS 7.288,49 m2 0,769% 

ESPAIS VIARIS    
 Viari Territorial/ carrers 192.066,31 m2 20,255% 

 Franges de Protecció 2.558,12 m2 0,270% 

 TOTAL ESPAIS VIARIS 194.624,43 m2 20,525% 

TOTAL SISTEMES  514.704,60M2 54,28% 

   

ZONES 
 

SUPERFÍCIES % 

INDUSTRIAL BELLOTS II    

 Industrial en Filera A.9.4.1 120.890,37 m2 12,749% 

 Industrial Aïllada A.9.4.2 208.253,37 m2 21,962% 

 TOTAL INDUSTRIAL 329.143,74 m2 34,711% 

TERCIARI    
 A.11.6 Bellots II 104.395,03 m2 11,009% 

 TOTAL TERCIARI 104.395,03 m2 11,009% 

TOTAL ZONES  433.536,77 m2 45,720% 

  
TOTAL ZONES I SISTEMES  

948.243,37 m2 100,00% 
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Pel que fa a les zones dins d’aquest Polígon, el Pla Parcial defineix dues qualificacions 
de  zones:  
 
a) TERCIARI.- Per als sòls del sector destinats a terciari el planejament derivat preveu 
una clau específica: A11.6 Els Bellots II.   

Aquests sòls es disposen en el Pla en dues grans peces. La primera de 6,899 Ha es 
col·loca a sud del sector amb façana a l’Autopista C-58 amb unes excel·lents 
condicions d’accessibilitat  rodat per la seva proximitat a l’enllaç de la Ronda Llevant 
amb l’Autopista. 

La qualificació compren aquelles edificacions destinades a usos i activitats de caràcter 
terciari referits principalment a: oficines, edificis corporatius, laboratoris i centres de 
recerca, locals d'activitats de serveis i de negoci, activitats logístiques i de distribució, 
activitats industrials amb un baix nivell d’incidència ambiental, hotels, centres de 
convencions, establiments de restauració i, activitats comercials que es desenvolupin 
en una part de l’edificació. 

Com s’ha exposat, aquests sòls es disposen en el polígon en dues grans peces.  

• La primera de 6,899 Ha es col·loca a sud del sector amb façana a l’Autopista C-58 
amb unes excel·lents condicions d’accessibilitat  rodat per la seva proximitat a 
l’enllaç de la Ronda Llevant amb l’Autopista. El conjunt de l’edificació prevista en 
aquesta peça per les característiques de singularitat del lloc, just en el punt 
d’entrada a la ciutat des de la C-58, per la potencialitat del sostre, per la gran 
extensió de la parcel·la, haurà de ser objecte de desenvolupament d’un document 
de planejament previ que ordeni coherentment el sector i garanteixi la qualitat 
arquitectònica de l’edificació.  

• La segona peça de 3,539 Ha de sòl qualificat de A11.6 Bellots es col·loca a la part 
nord del sector amb doble façana a l’actual carretera de Montcada N-150 i a la 
seva variant projectada. Aquesta parcel·la de més de tres hectàrees de superfície 
inclou l’edificació de la Masia de Can Torrella que és objecte de protecció 
mitjançant el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic-
Ambiental de Terrassa 

b) INDUSTRIAL .- Clau A9.4  Bellots II . Aquesta qualificació es es  correspon amb els 
sòls destinats a acollir activitats productives i  divideix en : 

o Industrial en filera. clau A.9.4.1 Bellots II 
o Industrial aïllada. clau A.9.4.2 Bellots II  

Quadre resum de parcel·les qualificades de sòl Industrial segons mida : 

Tipologia Parcel.les industrial 
    mida parcel·la 
Parcel·la petita p <2000 
Parcel·la mitjana m  2000 a 4150 
Parcel·la gran g >4150 

Pel que fa a l’aprofitament urbanístic del Sector, el Pla Parcial preveu un índex 
d’edificabilitat brut pel conjunt del sector de 0,78m2/m2 de sòl. Aquest aprofitament s’ha 
d’aplicar a la totalitat de sòl del sector amb l’excepció d’aquells sòl de titularitat pública 
que o bé pertany a la xarxa de carreteres o bé prové d’anteriors planejaments.  
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5. CESSIÓ DEL 10% DE L’APROFITAMENT MIG.  

L’article 45 del Decret 1/2005 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, determina: 
 

“1. Els propietaris o propietàries de sòl urbanitzable delimitat tenen, a més dels que 
imposa l'article 44, els deures següents: 
 

  a) Cedir a l'administració actuant, gratuïtament, dins el sector de sòl urbanitzable en 
què siguin compresos els terrenys, el sòl necessari per a edificar el sostre 
corresponent al 10% de l'aprofitament urbanístic del sector. 

 
b) (..) 
 
2. L’administració actuant ha de fixar l’emplaçament del sòl de cessió amb 
aprofitament urbanístic en el procés de reparcel·lació. Per tal d'assegurar la 
participació de la iniciativa privada en la construcció d'habitatges de protecció 
pública es pot distribuir la cessió de sòl amb aprofitament proporcionalment entre les 
diferents qualificacions de zona de l'àmbit d'actuació. 

En el present supòsit atesa la divisió polígonal establerta en el Pla Parcial del Sector 
Els Bellots, i a l’objecte de compensar les càrregues urbanístiques d’amdòs polígons 
d’actuació es va establir en l’apartat 3.4 de la seva memòria justificativa: 

3.4.-  Determinació del 10% d’Aprofitament  

El Projecte de Reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística núm. 1 determinarà la 
ubicació del 10% de l’aprofitament mig del conjunt del Pla de conformitat amb el que 
disposa l’article 45.1 de la Llei 2/2002, d’Urbanisme.  

Aquest sostre edificable situat a les corresponents parcel·les dels polígons d’actuació 
s’adjudicarà a l’Ajuntament de Terrassa mitjançant els preceptius projectes de 
reparcel·lació i haurà d’efectuar la justa distribució dels beneficis i les càrregues derivades 
del Pla Parcial. 

Aquesta assumpció del 10% de l’aprofitament mig de la totalitat del sector per part del 
polígon I és la que es detalla en el següent quadre: 

 
Aprofitament polígon d'actuació nº 1 (sup= 948.243, 37 m2) 

90% U.A 387.422,48 u.a 
10% U.A. Cessió Ajuntament 43.046,94 u.a  
Total U.A. 430.469,42 u.a 

 

Aprofitament polígon d'actuació nº 2 - Can Farcan ( sup= 4.881,45 
m2) 

90% U.A 7.819,43 u.a 
10% U.A. Cessió Ajuntament 868,83 u.a 
Total U.A. 8.688,26 u.a 
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Aprofitament  PA1 (amb increment per a l'Ajuntament del 10% d'aprofitament  del PA 
nº 2 i minoritzant aprofitament privats)  
 

Aprofitament regularitzat Polígon I 
90% U.A 386.553,65 u.a 
10% U.A. Cessió Ajuntament 43.915,77 u.a 
Total U.A. 430.469,42 u.a 

En compliment del precepte transcrit i de les determinacions establertes al 
Planejament derivat d’aplicació, s’han adjudicat a l’Ajuntament de Terrassa en 
concepte del 10% de l’aprofitament mitjà les següents parcel.les: 

 
Parcel.la situació nom U.A 

3 ILLA 3b 3b-a1 2.582,55 

4 ILLA 3b 3b-a2 3.228,19 

5 ILLA 3b 3b-b 2.628,46 

6 ILLA 4 4-a 3.222,25 

7 ILLA 4 4-b1 2.868,75 

8 ILLA 4 4-b2 2.868,75 

9 ILLA 4 4-b3 2.868,75 

10 ILLA 4 4-b4 2.868,75 

11 ILLA 4 4-b5 2.868,75 

12 ILLA 4 4-c 4.025,97 

17 ILLA 5 5-b4 2.868,75 

18*(indivís)  ILLA 5 5-b5 75 

134 ILLA 15 15 8.634,38 

      41.609,3 

D’acord amb la normativa transcrita, els paràmetres urbanístics del Sector i els 
coeficients ponderadors, l’Ajuntament de Terrassa hauria de ser adjudicatari en 
concepte del 10% de l’aprofitament mig del polígon d’un total de 43.915,77 Unitats 
d’Aprofitament. 

No obstant, atesa la complexitat de repartiment de les parcel.les resultants i donat que 
es materialment impossible l’adjudicació exacta del 10% d’aprofitament mig a la 
Corporació Local, el resultat obtingut en el present projecte de reparcel.lació ha 
suposat un defecte d’adjudicació a l’Ajuntament de Terrassa de 2.306,47 unitats 
d’aprofitament. 

Aquest defecte d’adjudicació, igual que en la resta de propietats de l’àmbit, serà 
compensat econòmicament en seu del present procediment de gestió urbanística, 
valorant-se la totalitat d’aquest defecte d’adjudicació (872.007,11 €) d’acord amb el 
preu fixat per aquestes compensacions i desenvolupat en l’apartat 14è del present 
document. 
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6. FINQUES APORTADES I PROPIETARIS  

L’àmbit del Pla Parcial del Sector d’Activitats Productives dels Bellots comprèn 14 
finques registrals de mides i formes diverses, i de diferents titulars. 

S’ha de distingir entre les finques aportades que dónen dret a aprofitament privat, i les 
finques de titularitat pública, incloses en l’àmbit d’actuació i que no han generat 
aprofitament privat a favor de l’Ajuntament de Terrassa atès el seu origen. 

Pel que fa a les finques incloses en l’àmbit que no dónen dret a  aprofitament 
urbanístic, es tracta de sòl propietat de l’Ajuntament i una finca que quedarà 
justificadament exclosa del sistema de repartiment així com de la comunitat de 
reparcel.lació propietat de l’empresa municipal de Foment de Terrassa S.A.  

Aquests sòls que no dónen dret a aprofitament són els següents: 

1. Sòl de vialitat (carreteres i autopistes) que es correspón amb part del traçat de 
la carretera de Terrassa a Montcada i Reixac N-150, inclòs el nus de connexió 
amb la variant i una part corresponent a l’autopista C-58. La superfície afectada 
és de 24.086,45 m².  

2. Sòl que prové de cessions formalitzades en desenvolupament del sector del 
Pla Parcial de Bellots I (1989), en concret 36.802,00 m² i que corresponen a les 
finques aportades 8, 10 i 11. 

Aquests terrenys no dónen dret a aprofitament privat urbanístic donat el seu 
origen d’acord amb l’article 120.4 i 5 del TRLUC. 

 
4. Els béns de domini públic participen en el repartiment de beneficis i càrregues en els 
supòsits següents: 
 
a) En el cas que hagin estat obtinguts per expropiació, per raó d'haver-se'n avançat 
l'obtenció d'acord amb el que disposa l'article 34.6. 

b) En el cas que hagin estat adquirits per qualsevol títol oneròs, o per cessió gratuïta en 
una actuació no urbanística. 

5. Els béns de domini públic obtinguts gratuïtament en desenvolupament d'una actuació 
urbanística no donen lloc a atribució d'aprofitament a l'administració titular. 

3. Finca propietat Foment de Terrassa S.A, aquesta finca que correspon a 
l’aportada número 9 del present projecte de reparcel.lació, te una superfície de 
15.819,00 m2 
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Pel que fa als sòls inclosos en l’àmbit d’actuació que sí donen dr et a aprofitament  
urbanístic sòn els corresponents a les següents finques i propietaris: 

 

  Finca Nº registral Propietari 
Superficie 

m2 
% 

aportat 

1 BELLOTS(59,50%) 
1627/ 

108312 

COPCISA INMOBILIARIA 
S.L.-EXPLOTACIONES 

TERRITORIALES URBANAS 
S.L 267.908,12 30,7 

1627/ 

1 BELLOTS(28,50%) 108312 ESTNORD INMOLLAR S.L 128.325,74 14,7 

1627 

1 BELLOTS(12,00%) /108312 
EURABELLOTS S.L. 

SOCIEDAD UNIPERSONAL 54.031,89 6,19 

2 GESTINMO EXPRESS SL 50.952 GESTINMO EXPRESS S.L. 7.529,35 0,86 

3 CAN SABATER 4.210 
COPCISA INMOBILIARIA  

S.L. 31.447,62 3,6 

4 FORES PALMERO- INIPS 70 S.L 96.768 
Plana/FORES/Palmero 

/INIPS 70 S.L. 35.341,64 4,05 

4 FORES PALMERO- INIPS 70 S.L. 544 
Plana/Fores/Palmero /INIPS 

70 S.L. 6.541,72 0,75 

5 CAN TORRELLA 1.722-N 

Maria del Carme i Maria del 
mar Ballvé Anglada / Aurelia 

Martinez Crespo 301.565,00 34,7 

66544/ 

6 
MARTINBAS SL /VCENTE MARCO 
IBAÑEZ/MONTSERRAT RIUS VICÓ 66546 

Martinbas S.L. i Vicente 
Marco Ibañez i Montserrat 

Rius Vicó 33.482,45 3,84 

7 
PROMOCIONS INDUSTRIALS TERRASSA  
S.A 64.668 

Promocions Industrials de 
Terrassa S.A. 5.362,39 0,61 

Total Sòl Dret Aprofitament 871.535,92 100 

8 Ajuntament 65148 Ajuntament de Terrassa 13.169,00 0 

9 Foment de Terrassa 65150 Foment de Terrassa 15.819,00 0 

10 Ajuntament 65152 Ajuntament de Terrassa 17.018,00 0 

11 Ajuntament 65156 Ajuntament de Terrassa 6.615,00 0 

s/n public sn Autopista C-58 20.599,38 0 

s/n públic   Carretera i Nusos C58 3487,07 0 

Total Sòl sense Dret a Aprofitament 76.707,45   

Superficie total Polígon 948.243,37 0 

Pel que fa a aquestes finques aportades cal tenir en compte l’existència de dues 
construccions que es mantenen i traslladen de les finques aportades a les finques de 
resultat: 

a) MASIA BELLOTS 

Localització : c/ de la Terra 

Data de construcció :Segle XVI, amb afegits posteriors 
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Masia de planta rectangular. Consta de planta baixa, pis i graner, coberta a dos 
vessants. 

Façana principal a migdia, paral·lela al carener i de composició simètrica centrada pel 
portal d’accés, en arc de mig punt dovellat i pel balcó de perfilat gòtic i barana de ferro 
de forja, flanquejat per dues finestretes amb filigrana gòtica. Al graner s’obren 
obertures de ventilació d’arc rebaixat i formant galeria. La façana és acabada amb el 
ràfec de la coberta. 

Obra en paredat comú i estucat molt malmès. 

A cada costat de la façana principal hi ha uns cossos afegits un de dependències 
agrícoles i l’altre l’actual habitatge. 

Aquesta Masia forma part de la finca Número 1.627-n, inscrita en el Registre de la 
Propietat nº2 de Terrassa, en el foli 21, del Tom 708, llibre 210, amb la següent 
descripció:  

“RÚSTICA.CASA, manso y heredad llamado Bellots, sita en el término de Terrassa, 
que consta de cuatro distintos mansos llamados “Trullàs” y “Comarodona”, “Vidrés”, 
“Bellots” y “Ballús”, que comprende una casa señalada con el número nueve de dos 
pisos y bodega y dependencias propias de una casa de labranza con era de trillar, 
pozo y mina de agua subterránea que sale de la misma finca que se halla cultivada, 
parte de regadío, parte secano parte viña y parte bosque, de cabida setenta y seis 
hectáreas cuarenta y tres áreas, cincuenta y seis centiáreas y veintisiete decímetros 
cuadrados. LINDA: Oriente con honores de heredad Torrella y los de la heredad 
Figueras; Mediodía, parte con la Autopista A-17 y parte con la compañía “KM17, S.A”, 
tierras de la heredad Sabate; Poniente con la riera de les Arenes; Norte parte con los 
honores de la heredad Palet de la Cuadra, y parte con las de la heredad Torrella. 
Tiene enclavada en su interior una pardela propiedad de la mercantil “Mina Pública de 
Aguas de Terrassa, S.A.” 
 
 
B) CAN TORRELLA DEL MAS 

Situació : a 50 m del km 16,900 de la ctra. N-150 de Terrassa a Sabadell. 

Masia molt transformada en l’actualitat, de diversos cossos afegits; de planta baixa i 
dos, amb cobertes a dues vessants. 

Façana principal a migdia, amb portal d’accés en arc de mig punt dovellat i centrat a 
l’eix del carener. Al damunt del portal s’obre una finestra geminada i una altra 
coronella al cim. 

Al costat esquerra apareix un cos més avançat, amb un portal d’arc rebaixat, un balcó 
de ferro de forja i una finestreta geminada. Totes les obertures presenten motlluratges 
neogòtics. Els paraments són estucats imitant carreus. 

D’altres dependències s’afegeixen a la part posterior, avui en dia utilitzades com a 
indústria tèxtil. 

De l’antiga masia no s’aprecien restes, llevat de la planta basilical original, a la que li 
fou afegida la torre del davant. 
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Aquesta Masia forma part de la finca Número 1.722-n, inscrita en el Registre de la 
Propietat nº2 de Terrassa, en el foli 207, del Tom 715, llibre 213, amb la següent 
descripció:  

“RÚSTICA.HEREDAD llamada “TORRELLA DEL MAS”, sita en el término municipal de 
esta ciudad de Terrassa, compuesta de una casa de labranza y de una extensión de 
tierra que forma coto redondo de cabida en junto sesenta hectáreas ,veinticuatro 
áreas, dos centiáreas, y noventa y cuatro decímetros cuadrados, parte bosque, parte 
secano, parte viña, y parte regadío. LINDA, al Este, con Mariano Avellaneda; al Sur, 
parte con “Tacar, S.A”, y parte con la heredad “Bellots”; Al Oeste, parte con José Isart, 
Jesús Led y Eugenio Calderón, parte con Mariano Closa y parte con Juan Molins; y al 
Norte, parte con el Ayuntamiento de Terrassa, y parte con la heredad “Anglada”. 
Además e interiormente, linda con parcela enajenada a “Cerámicas Egara, S.A”, y una 
caseta destinada a albergue de una estación transformadora de energía eléctrica.” 

Pel que fa a les SUPERFICIES APORTADES  preses en consideració en el present 
document, s’ha estat al que disposa l’article 132.2 del Decret 305/2006 pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya  

“en cas de discrepància entre els títols i la realitat física de les finques, s’ha d’estar a la 
realitat física, essent d’aplicació el què estableix la legislació aplicable sobre inscripció en 
el Registre de la propietat d’actes de naturalesa urbanística”.  

D’aquí que d’acord amb el que prescriu l’article 8 del Real Decret 1093/1997, de 4 de 
juliol, pel qual s’aproven les Normas complementarias al Reglamento para la Ejecución 
de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de 
Naturaleza Urbanística; i, l’article 5 5. a) del Decret 303/1.997, de 25 de novembre, la 
superfície que s’especifica en el present Projecte de Reparcel.lació per a les catorze 
finques registrals aportades és la superfície real segons recent medició topogràfica, la 
qual prevaldrà sobre la que continguin els corresponents títols. 

Val a dir que d’acord amb el Pla Parcial del Sector Els Bellots 2, el qual, va delimitar 
dos polígons d’actuació urbanística, el present Projecte de Reparcel.lació que 
desenvolupa el Polígon d’actuació núm 1, respecta la delimitació i espai físic precís per 
al desenvolupament físic del polígon urbanístic 2 del Sector Els Bellots. 

Així, la finca de Can Torrella, que aporta una superfície de 301.565,00 m2, reb 
l’aprofitament corresponent a 1.262,00 m2 que corresponen a una porció d’una finca 
sutiada físicament al polígon II. Aquesta previsió, i atesos els paràmetres urbanístics i 
edificabilitat atorgada pel Pla Parcial el Sector Els Bellots, no implica en cap cas la 
perdua de drets ni dels propietaris del polígon I, ni dels propietaris del Polígon II , tota  
vegada que l’aprofitament d’ambdòs es veu garantit i compleix amb el previst al 
planejament urbanístic derivat. 
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Dades Propietaris i Adreces de Notificacions  
 
Propietari Adreça Notif. Població 
EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L/ 
COPCISA INMOBILIRIA, S.L./ COPCISA 
INMOBILIARIA  S.L. / GESTINMO EXPRESS S.L Navas de Tolosa, nº 61 08223 Terrassa 

ESTNORD INMOLLAR S.L C/Igualtat, 35 08222- Terrassa 

EURABELLOTS S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL Avda. Francesc Macià, 60 bx. 08208Sabadell 

FORES, PALMERO- INIPS 70 S.L C. Gregori Resina Nº6, Baixos 08401-Granollers 

AURELIA MARTINEZ CRESPO Masia Can Torrella del Mas 08222- Terrassa 

MARIA CARMEN BALLBÉ ANGLADA Pg. Compte d'Ègara, nº15, 1ª 4ª 08224 Terrassa 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA Pl. Freixa i Argemí, nº5, 4ª, 08224- Terrassa 
VICENTE MARCO IBAÑEZ I MONTSERRAT RIUS 
VICÓ Joaquim de Paz, 52-54 08222- Terrassa 

MARTINBAS, S.L. 
C. Ramon Carrasco i Formiguera , 
núm 14-16 

08192-Sant Quirze del 
V. 

PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA, S.A. Rbla. Egara, 311, entresol 1ª 08224 Terrassa 

FOMENT DE TERRASSA S.A. C/San Sebastian 164 08222- Terrassa 

AJUNTAMENT DE TERRASSA S.A C/ Raval Montserrat 14 08221 Terrassa 
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DADES PROPIETARIS: 

- ESTNORD INMOLLAR, SOCIETAT LIMITADA  Domiciliada a Carrer Fra. 
Bonaventura Gran nº 20, Baixos (Terrassa).Consituida en escriptura autoritzada 
pel Notari de Terrassa Fernando Perez Sauquillo en escriptura de data 4 de 
setembre de 1998, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 31.072, Foli 
1, full B.-185.784 CIF  B-61-747.598  

- COPCISA INMOBILIARIA SOCIEDAD LIMITADA  antes denominada “Cointasa, 
S.L.”, habiendo cambiado el nombre por el indicado como consecuencia de la 
fusión por absorción que luego se indica, domiciliada en Terrassa (Barcelona), 
calle Navas de Tolosa número 161; tiene el CIF. número B-08196073; fue 
constituida por tiempo indefinido, en su anterior forma de sociedad anónima, 
mediante escritura autorizada por el notario de Terrassa  don José María Sedano 
Arce, el día veinticuatro de abril de mil novecientos sesenta y cinco, habiendo sido 
transformada en su actual forma de Sociedad Limitada, y redactados sus nuevos 
Estatutos en escritura ante el notario de Terrassa don Joaquín Segú Vilahur, el día 
veintinueve de junio de 1.992, inscrita en el Registro Mercantil de esta provincia, al 
folio 161 tomo 24.539, hoja número B-75.554, inscripción 9ª;  adaptados sus 
Estatutos a la Ley 2/95 mediante escritura autorizada por el notario de Terrassa 
don José Luis Peiré Aguirre, el día veintisiete de mayo de mil novecientos noventa 
y ocho, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 24.539, folio 165, 
hoja B-75554, inscripción 13ª. La sociedad COPCISA INMOBILIARIA, S.L. (antes 
“Cointasa, S.L.”), otorgó escritura de fusión por absorción, con traspaso en bloque 
de su patrimonio y cambio de nombre, ante el notario de Barcelona, don Amador 
López Baliña, el día veintiuno de diciembre de dos mil cuatro, por la que se 
absorbió a la extinta "COPCISA INMOBILIARIA, S.L.", cambiando su nombre la 
sociedad absorbente por la absorbida, que fue objeto de inscripción en el Registro 
Mercantil de Barcelona, al tomo 24.539, folio 171, hoja B-75.554. 

- EXPLOTACIONES TERRITORIALES Y URBANAS, SOCIEDAD LIM ITADA  
domiciliada en Terrassa (Barcelona), calle de las Navas de Tolosa número 161, 
constituida mediante escritura de escisión y total disolución de la sociedad 
“Explotaciones Territoriales y Urbanas, S.L.”, y como sociedad beneficiaria, 
autorizada por el Notario de Barcelona, don Amador López Baliña, el día 18 de 
diciembre de 2003, subsanada, mediante otra autorizada por el mismo Notario, Sr. 
López Baliña, el día once de febrero de 2004, inscrita en el Registro Mercantil de 
Barcelona al Tomo 36.286, folio 1, hoja B-278.962, inscripción 1ª; tiene el CIF. 
número B-63392344. 

  
- GESTINMO EXPRESS, SOCIEDAD LIMITADA (SOCIEDAD UNIPE RSONAL) , 

domiciliada en Terrassa (Barcelona), calle Navas de Tolosa número 164, y con 
CIF. número B-63945117, constituida mediante escritura autorizada por el Notario 
de Terrassa, don Juan Manuel Álvarez-Cienfuegos Suárez el 20 de julio de 2005, 
protocolo número 2643, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al folio 141, 
del tomo 39539, hoja B-315093.  

- AURELIA MARTINEZ CRESPO  major d'edat, vidua, veïna de Terrassa, Masia 
Can Torrella del Mas, amb DNI 13.007.234-K 

- MARIA DEL MAR  BALLBÉ ANGLADA  Major d'edat, casada en regim de 
separació de béns, veïna de Terrassa, Plaça Freixa i Argemú nº5, amb DNI 
39.134.211- X  
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- MARIA CARMEN BALLBÉ ANGLADA  Major d'edat, divorciada, veïna de 
Terrassa, Passeig Compte d¡Egara nº15,4ª, DNI 39.148.697-Y  

- EURABELLOTS SL  Domiciliada a Sabadell, Avda. Francesc Macià nº 60, platnta 
baixa, constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada pel Notari de 
Terrassa Alfredo Arbona Casp, en data 20 de juliol de 2007. Inscrita al Registre 
mercantil de Barcelona, al Tom 39860, Foli 160, Fukll B 354340, Inscripció 1ª.CIF 
B64629066  

- MARTINBAS S.L.  Domiciliada a Sabadell, carrer Lucano nº8, Constituida per 
temps indefinit en escriptura atorgada en data 30 de maig de 1989 davant el 
Notari Agustin Subirats Bassas, adaptats els seus estatuts a la legalitat vigent, en 
escriptura atorgada en data 23 de juliol de 1998 davant el Notari Don José Antonio 
Garcia Vila. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 31 086, Foli 126, 
full núm B-38.250.  CIF B 58-825324  

- VICENTE MARCO IBAÑEZ  major d'edat, casat en règim de separació de béns, 
veï de Terrassa, carrer  Joaquin de Paz, número 52-54 Baixos, amb DNI 
39.144.409-L  

- MONTSERRAT RIUS VICO major d'edat, casada en règim de separació de béns,  
veïna de Terrassa, carrer Joaquin de Paz, núm 52-54, baixos, amb DNI 
39.149.870-Y. 

- PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA, S.A  domiciliada a Terrassa, 
Rambla d'Egara 311, entresol 1ª , constituida per temps indefinit per escriptura 
autoritzada pel Notari Joaquin Segú Vilahur en data 10 de desembre de 1985, 
adaptats els seus estatuts a la normativa vigent per escriptura de data 3 de juny 
de 1992 atorgada davant el Notari  Sr. David Pérez Maynar. Inscrita en el REgistre 
Mercantil de Barcelona al Tom 22.874, Foli 192, Full B-44.576, Inscripció 15ª.  

- INIPS 70 S.L. domiciliada a Granollers, carrer Gregori Resina número 6, 
constituida per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de 
Barcelona, Sr. Javier Garcia Ruiz, en data 6 de novembre de 2002. Inscrita al 
Registre Mercantil de Barlelona, al Tom 35067, Foli 118 Full B 259783, Inscripció 
1ª CIF B 63 020325  

- MARIA DEL ROSARIO FORES DOMENECH  major d'edat, casada en régim de 
separació de bens, veina de Barcelona, Major de Gracia número 137, 4º 2ª  amb 
DNI  36848944 T  

- MARIA CRISTINA PALMERO FORES major d'edat . Casada em règim de 
Separació de Bèns, veína de Barcelona, Passeig Sant Joan número 18, 2n 1ª, i 
amb DNI 35.102.403-X  

- MIGUEL ANGEL PALMERO FORES  major d'edat, casat en règim de separació 
de Béns, veí d'Alella, carrer Salvador Espriu, número 14, de la Urbanització Alella 
Park, amb DNI 39.979.430 F 

- AJUNTAMENT DE TERRASSA: amb domicili al carrer Raval de Montserrat 
número 14, de Terrassa. 

- FOMENT DE TERRASSA S.A:  Amb domicili al Carrer San Sebastian número 164, 
08222 de Terrassa. 

 
La descripció de les finques aportades, és la transcrita a continuació. 
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FINCA APORTADA NÚM 1  
 
Finca Aportada nº  1 

Propietari 

EURABELLOTS S.L SOCIEDAD 
UNIPERSONAL.  
EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L   
ESTNORD INMOLLAR S.L. 
COPCISA INMOBILIARIA S.L  

Superficie Registral  455.629,02 m2 
Superfície Real  450.265,75 m2 
Percentatge  51,5888 % 
Finca Registral nº  1.627 i 108.312 

La finca aportada número 1 es troba formada per dues finques registrals que són 
Registral 1627 i la finca registral 108.312. 

FINCA 1A de superficie 36.387,02 m2  

RUSTICA: Porción de terreno de la heredad Bellots, sita en término de 
Terrassa, que comprende parte yerma, parte secano y parte bosque, de cabida 
tres hectáreas sesenta y tres áreas ochenta y siete centiáreas y dos decímetros 
cuadrados, equivalente a treinta y seis mil trescientos ochenta y siete metros 
dos decímetros cuadrados. LINDA: Oriente, con honores de heredad Torrella y 
los de la heredad Figueras; Mediodía, con tierras de la heredad Sabaté del 
Torrent; Poniente, con finca de "Explotaciones Urbanas y Agricolas Bellots, 
S.A." y "Explotaciones Territoriales y urbanas, S.L.", "Estnord Inmollar, S.L" y " 
Copcisa Inmobiliaria, S.L", en la parte dentro del ámbito de Els Bellots del Plan 
de Ordenación Urbana Municipal de Terrassa; y Norte, parte con honores de la 
heredad Palet de la Cuadra y parte con los de la heredad Figueras. 

INSCRIPCIÓ: Inscrita al Registre de la Propietat número 1 de Terrassa, al Tom 2950, 
Llibre 1848, Foli 203, finca registral número 108.312 . 

• Pertany a la Societat EURABELLOTS S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL,  en 
un percentatge del 12%  per escriptiura de compravenda autoritzada pel Notari 
de Terrassa, FERNANDO PEREZ-SAUQUILLO CONDE, en data 31 d’octubre 
de 2007, títol inscrit en data 26 de febrer de 2008, en el foli 204 del llibre 1848, 
que va motivar la inscripció 2ª. 

• Pertany a la Societat ESTNORD INMOLLAR S.L.,  en un percentatge del 
28,50% per compraventa mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de 
Terrassa, FERNANDO PEREZ-SAUQUILLO CONDE, en data 25 de juliol de 
2007.  

• Pertany a la Societat COPCISA INMOBILIARIA S. L., en un percentatge del 
9,50% per compraventa mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de 
Terrassa, FERNANDO PEREZ-SAUQUILLO CONDE, en data 25 de juliol de 
2007. 

• Pertany a la Societat EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L ., 
en un percentatge del 50% per segregació i mitjançant escriptura autoritzada 
pel Notari de Terrassa, FERNANDO PEREZ-SAUQUILLO CONDE, en data 25 
de juliol de 2007. 
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RESUM DE CÀRREGUES: 

Per procedència: 

1) Afección/es fiscal/es por CINCO años a partir del día veinticuatro de julio de dos mil 
tres, que resulta/n de nota al margen de la inscripción 27ª. constituida en la finca 
número 1627, al folio 94 del tomo 2045, libro 943 de TERRASSA SEC. 2ª. 

2) Afección/es fiscal/es por CINCO años, a partir del día veintiocho de octubre de dos 
mil cuatro, que resulta/n de nota al margen de la inscripción 28ª. constituida en la finca 
número 1627, al folio 211 del tomo 2730, libro 1628 de TERRASSA SEC. 2ª. 

3) Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 9 de febrero de 
2005, según nota al margen de la inscripción 1ª, de la finca 101232.  

Càrregues pròpies: 

4) Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 5 de septiembre 
de 2007, según nota al margen de la inscripción 1ª, de la finca 108312. 

5) Afección/es fiscal/es por CINCO años a partir del día veintiséis de febrero de 2008, 
que resulta/n de nota al margen de la inscripción 2ª. constituida en la finca número 
108312, al folio 203 del tomo 2950, libro 1848 de TERRASSA SEC. 2ª. 

FINCA 1B de superficie 413.878,73 segons recent med ició  

DESCRIPCIÓ REGISTRAL RUSTICA: Heredad Bellots sita en término de 
Terrassa, que consta de cuatro distintos mansos llamados "Trullás y 
Comarodona", "Vidres", "Bellots" y "Ballús", que comprende parte yermo, parte 
secano, parte viña y parte bosque, de cabida CUARENTA Y UNA HECTAREAS 
NOVENTA Y DOS AREAS CUARENTA Y DOS CENTIAREAS. LINDA: Oriente, 
con finca o porción segregada de Explotaciones Urbanas y Agrícolas Bellots, 
S.A. y Explotaciones Territoriales y Urbanas, S.L., en la parte fuera del ámbito 
del Plan de Ordenación Urbana de Terrassa, POUM, con heredad Torrella y los 
de la heredad Figueras; Mediodía, parte con la autopista A-18, parte con la 
compañía "Km 17, S.A." y parte con tierras de la heredad Sabaté del Torrent; 
Poniente, parte con "Promociones Industriales de Terrassa, S.A.", parte con 
heredad Can Sabaté del Pla y parte con el Polígono Industrial "Bellots"; y, Norte, 
parte con honores de Can Palet de la Cuadra y parte con las de la heredad 
Torrella.- 

INSCRIPCIÓ: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Terrassa número 1, Folio 18, 
del Tomo 2783 Libro 1681 de la Sección Segunda de Terrassa, Finca número 1627.  

TITULARS:  
- Pertany a la Societat EURABELLOTS S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL ., 

en un percentatge del 12%, per escriptiura de compravenda autoritzada pel 
Notari de Terrassa, FERNANDO PEREZ-SAUQUILLO CONDE, en data 31 
d’octubre de 2007, que en data 26 de de febrer de 2008 va motivar la 
inscripció 33ª de la finca 108.312. 

 
- Pertany a la Societat ESTNORD INMOLLAR S.L. , en un percentatge del 

28,50%, per COMPRAVENTA mitjançant escriptura autoritzada pel Notari 
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de Terrassa, FERNANDO PEREZ-SAUQUILLO CONDE, en data 25 de 
juliol de 2007 que va motivar la inscripció 32ª per COMPRAVENTA, 
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa FERNANDO 
PEREZ-SAUQUILLO CONDE, en data 26 de maig de 2004 que va motivar 
la inscripció 29. 

- Pertany a la Societat COPCISA INMOBILIARIA S.L.,  en un percentatge del 
9,50%, en virut de COMPRAVENTA mitjançant escriptura autoritzada pel 
Notari de Terrassa, FERNANDO PEREZ-SAUQUILLO CONDE, en data 25 
de juliol de 2007 que va motivar la inscripció 32ª cuanto a cincuenta y una 
ochocientasavas partes indivisas en plena propiedad, por 1/32 part indivisa 
per FUSIÓ I CANVI DE DENOMINACIÓ mitjançant escritptura autoritzada 
pel Notari de Barcelona AMADOR LOPEZ BALIÑA,en data 21 de desembre 
de 2004 que va motivar la inscripció 31 i per COMPRAVENTA mitjançant 
escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa FERNANDO PEREZ-
SAUQUILLO CONDE, en data 26 de maig de 2004 que va motivar la 
inscripció 29ª. 

- Pertany a la Societat EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 
S.L., en un percentatge del 50 %  en plena propietat, per Restes mitjançant 
escriptura autorizada por el Notario de Terrassa, FERNANDO PEREZ-
SAUQUILLO CONDE, en data 26 de maig de 2004 que va motivar la 
inscripció 29 i per APORTACIÓ mitjançant escriptura autoritzada pel Notari 
de Barcelona, AMADOR LOPEZ BALIÑA, en data 18 de desembre de 2003 
que va motivar la inscripció 28ª. 

 
RESUM DE CÀRREGUES   

Càrregues pròpies: 

1) Afección/es fiscal/es por CINCO años a partir del día veinticuatro de julio de dos mil 
tres, que resulta/n de nota al margen de la inscripción 27ª constituida en la finca 
número 1627, al folio 94 del tomo 2045, libro 943 de TERRASSA SEC. 2ª. 

2) Afección/es fiscal/es por CINCO años, a partir del día veintiocho de octubre de dos 
mil cuatro, que resulta/n de nota al margen de la inscripción 28ª. constituida en la finca 
número 1627, al folio 211 del tomo 2730, libro 1628 de TERRASSA SEC. 2ª. 

3) Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 9 de febrero de 
2005, según nota al margen de la inscripción 29ª, de la finca 1627.  

4) Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 9 de febrero de 
2005, según nota al margen de la inscripción 30ª, de la finca 1627.  

5) Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 3 de mayo de 
2005, según nota al margen de la inscripción 31ª, de la finca 1627.  

6) Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 5 de septiembre 

de 2007, según nota al margen de la inscripción 32ª, de la finca 1627. 

7) Afección/es fiscal/es por CINCO años, a partir del día veiniséis de febrero de 2008, 
que resulta/n de nota al margen de la inscripción 33ª, constituida en la finca número 
1627, al folio 88 del tomo 2979, libro 1877 de TERRASSA SEC. 2ª. 
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DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Ambdues finques s’inclouen totalment en el 
present projecte de reparcel.lació en una superfície conjunta segons recent medició de  
450.265,75 m2, s’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 5.363,27 m2 de la 
present finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA APORTADA NÚM 2  
 
Finca Aportada nº  2 
Propietari GESTINMO EXPRESS, SLU  
Superficie Registral  6.176,45 m2 
Superfície Real   7.529,35 m2 
Percentatge  0,8627 % 
Finca Registral nº  50.952 

DESCRIPCIÓ REGISTRAL : PORCIÓN DE TERRENO sita en el término 
municipal de Terrassa, con frente a la Autopista Barcelona-Terrassa. Mide una 
superficie de 6.176 metros 45 decímetros; y LINDA: al Norte, con finca matriz de 
procedencia, propia de EURABESA; al Sur, con la Autopista A-18 de Barcelona-
Sabadell-Terrassa; al Este, con Juan Codina; y al Oeste, nuevamente con finca 
matriz de procedencia, propia de “EURABESA”. 

INSCRIPCIÓ : en el Registro de la propiedad número 1 de Terrassa, en el tomo 1835 
del archivo, libro 817 de la sección 2ª, folio 92, finca número 50.952 , inscripción 1ª. 

RESUM DE CÀRREGUES:  

Càrregues pròpies: 

Afección/es fiscal/es por CINCO años, a partir del día trece de marzo de 2008, que 
resulta/n de nota al margen de la inscripción 2ª, constituida en la finca número 50952, 
al folio 92 del tomo 1835 libro 817 de TERRASSA SEC. 2ª. 

TÍTOL DE PROPIETAT: Pertany a la GESTINMO EXPRESS, SLU per APORTACIÓ, 
en virtut d’escriptura de escisió atorgada davant el Notari de Barcelona Sr. Amador 
Lopez Baliña, en data 14 de març de 2006, protocol número 972, per la qual la societat 
Gestinmo Express, SLU va rebre la totalitat dels actius immobiliaris propietat de les 
societats escindides, entre elles, la societat Km 17, SLU (abans "Km 17, SA), i que ha 
estat complementada amb l’escriptures atorgades en data 03 de març de 2008, davant 
el Notari Sr. Juan Manuel Álvarez-Cienfuegos Suárez, protocols número 310 i 311, títol 
inscrit en el Registre de la Propietat de Terrassa Secció 2ª en data 13 de març de 
2008, en el foli 92, del llibre 817, que va motivar la inscripció 2ª. 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present 
projecte de reparcel.lació en una superfície segons recent medició de 7.529,35 m2. 
S’interessa la inscripció de l’excès de cabuda de 1352,90 m2 de la present finca en el 
Registre de la Popietat. 
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FINCA APORTADA NÚM 3  
 
Finca Aportada nº  3 

Propietari 
COPCISA INMOBILIARIA S.L. (antes 
“Cointasa, SL” 

Superficie Registral  312.228  m2 
Supercifie inclosa en l'àmbit 
reparcelable  31.447,62 m2 
Percentatge  3,6031 % 
Finca Registral nº  4.210 

 
DADES REGISTRALS DE LA FINCA MATRIU  

DESCRIPCIÓ REGISTRAL:  Rústica: Heredad denominada Mas Clot y también 
Can Sabaté del Torrent, con su casa señalada con el número trece, que consta 
de planta baja y piso, con las dependencias propias de una casa de labranza, 
situada en término de TERRASSA; se compone de regadío, viña y bosque, se 
halla atravesada por varios caminos y conducciones eléctricas, y mide treinta y 
una hectáresas, veintidos áreas, ochenta y ocho centiareas, todo poco más o 
menos. LINDA: por el Norte, con propiedad de Tomás Parellada, de viuda de 
Jose Sabater, de Jose Sala y Jose Pujol; al Sur, con la de dicho Parellada y la 
de Celso Marginat; al Este, con José Noguera Grau, mediante el camino de la 
Serra; y por el Oeste, con el nombrado Parellada. Por medio de la misma 
transcurre una autopista. 

SEGONS RECENT MEDICIÓ AQUESTA FINCA TÉ UNA SUPERFÍC IE DE 
325.461,86 metros cuadrados . 

INSCRIPCIÓ en el Registre de la propietat de Terrassa, al Tom 2203, llibre 1101, Foli 
63, finca 4.210 , inscripcions 17 y 19. 

RESUM DE CÀRREGUES: 

Càrregues pròpies: 

Afección/es fiscal/es por CINCO años, a partir del día 23 de julio de 2004, que 
resulta/n de nota al margen de la inscripción 26ª, constituida en la finca número 4210, 
al folio 63 del tomo 2203, libro 1101 de TERRASSA SEC. 2ª. 

Afección fiscal Impuesto de TP7AJD/SD por 5 años, a contar desde el 28 de abril de 
2008, segun nota al margen de la inscripción 27ª de la finca 4210. 

TÍTOL DE PROPIETAT:  Li pertany a COPCISA INMOBILIARIA, SL amb NIF 
B08196073, en virtut del canvi de denominació adoptat “Cointasa, S.L després d’haver 
absorvit la mateixa a la mercantil Copcisa Inmobiliaria S.L mitjançant escriptura 
autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Amador López Baliña, el 21 de desembre de 
2004 que va motivar la inscripció 27ª de data 28 d’abril de 2008 de la finca 4210, al 
Foli 63 del Tom 2203, llibre 1101. 

Es sol.licita de forma expressa al Registrador de la Propietat l’actualització de la 
denominació social del titular de la finca registral 4210 a la Societat COPCISA 
INMOBILIARIA, SL d’acord amb l’escriptura de fusió per absorció referenciada. 

DESCRIPCIO DE LA FINCA QUE ES SEGREGA PEL LINDE NORD-EST DE LA MATRIU I S ’INCLOU 
EN L’AMBIT DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL .LACIO . 
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Rústica: Finca situada en el término municipal de Terrassa, de forma irregular, 
de superficie treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y siete metros cuadrados 
con sesenta y dos decímetros cuadrados (31.447,62 m2). LINDA: por el Norte, 
parte con la Autopista C-58 y parte, mediante vial, con propiedad de 
GESTINMO EXPRESS, SLU; al Este y Sur, con finca matriz de la que segrega; 
y al Oeste, con el nombrado Parellada. 

 
TÍTOL DE PROPIETAT:  Li pertany a COPCISA INMOBILIARIA, SL amb NIF 
B08196073, en virtut del canvi de denominació adoptat “Cointasa, S.L després d’haver 
absorvit la mateixa a la mercantil Copcisa Inmobiliaria S.L mitjançant escriptura 
autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Amador López Baliña, el 21 de desembre de 
2004 que va motivar la inscripció 27ª de data 28 d’abril de 2008 de la finca 4210, al 
Foli 63 del Tom 2203, llibre 1101. 

Es sol.licita la inscripció en el Registre de la Propietat de la Parcel.la segregada als 
efectes de la seva inclussió en el present projecte de Reparcel.lació en una superficie 
de 31.447,62 m2 

DESCRIPCIÓ DEL RESTA DE FINCA 

Rústica: Heredad denominada Mas Clot y también Can Sabaté del Torrent, con 
su casa señalada con el número trece, que consta de planta baja y piso, con 
las dependencias propias de una casa de labranza, situada en término de 
TERRASSA; se compone de regadío, viña y bosque, se halla atravesada por 
varios caminos y conducciones eléctricas, y mide doscientos ochenta mil 
ochocientos cuarenta metros cuadrados y treinta y ocho decímetros cuadrados 
(280.840,38 m2). LINDA: por el Norte, con propiedad de Tomás Parellada, de 
viuda de Jose Sabater, de Jose Sala y Jose Pujol, o quien les haya sucedido 
en dominio; al Sur, con la de dicho Parellada y la de Celso Marginat, o quien le 
haya sucedido en dominio; al Este, parte con José Noguera Grau, o quien le 
haya sucedido en dominio, mediante el camino de la Serra; y por el Oeste, 
parte con el nombrado Parellada y parte con finca segregada. Por medio de la 
misma transcurre una autopista. 

SEGÚN RECIENTE MEDICIÓN, ESTA FINCA TIENEN UNA SUPERFICIE DE 
doscientos noventa y cuatro mil catorce metros cuadrados, con veinticuatro 
decímetros cuadrados (294.014,24 m2). 

TÍTOL DE PROPIETAT:  Li pertany a COPCISA INMOBILIARIA, SL amb NIF 
B08196073, en virtut del canvi de denominació adoptat “Cointasa, S.L després d’haver 
absorvit la mateixa a la mercantil Copcisa Inmobiliaria S.L mitjançant escriptura 
autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Amador López Baliña, el 21 de desembre de 
2004 que va motivar la inscripció 27ª de data 28 d’abril de 2008 de la finca 4210, al 
Foli 63 del Tom 2203, llibre 1101. 

Es sol.licita de forma expressa al Registrador de la Propietat l’actualització de la 
denominació social del titular de la finca registral 4210, a la Societat “COPCISA 
INMOBILIARIA, S.L.” d’acord amb l’escriptura de fusió per absorció referenciada. 

Es sol.licita la inscripció en el Registre de la Propietat de la Parcel.la del Resta de finca 
descrit i ubicat fora l’àmbit d’actuació. 
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FINCA APORTADA NÚM 4  
 
Finca Aportada nº  4 

Propietari 

INIPS 70 S.L. (2/3 PART) 
MIGUEL ANGEL PALMERO (1/9 PART) 
MARIA CRISTINA PALMERO FORES (1/9 
PART) 
MARIA DEL ROSARIO FORES DOMENECH 
(1/9 PART) 
 

Superficie Registral  49.022,66 m2 (41.285 m2 +7.737,66 m2) 
Superfície Real 41.883,36 m2 (35.341,64 m2 + 6.541,72 m2) 
Percentatge 4,844 %  
Finca Registral nº  96.768 i 544 

La finca aportada número 4 es troba formada per dues finques registrals que són 
Registral 96.768 i la finca registral 544. 

Finca aportada 4 A:  

DESCRIPCIÓ REGISTRAL:  RUSTICA: Pieza de tierra radicada en  el término 
municipal de Terrassa, de pertenencias de la heredad “Sabater de Santa 
Margarita” o “Casa Sabater”, antiguo término de San Pedro de Terrassa. Ocupa 
una superficie de cuatro hectáreas doce áreas ochenta y cinco centiáreas, 
equivalentes a cuarenta y un mil doscientos ochenta y cinco metros cuadrados. 
LINDA: por el Norte, y por el Este, con tierras de la heredat Bellots, mediando 
antiguo camino del Monjos; por Oeste, con la Sala Amat, S.A. y por el Sur, con la 
calle Terra del Polígono Industrial Bellots. 
 

INSCRIPCIÓ  en el Registro de la propiedad número 1 de Terrassa, en el tomo 2707, 
libro 1605 de la sección 2ª, folio 29, finca número 96.768 , inscripción 1. 
 
RESUM DE CÀRREGUES:  

- En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente a Maria del 
Rosario Fores Domenech, procedentes de la herencia de su madre Antonia 
Domenech Puig, FIDEICOMISO DE RESIDUO, que resulta de la inscripción 
17ª i 19 ª de la finca número 543 de procedencia, practicada con fecha 10 
de mayo de  mil novecientos ochenta y ocho, y de la inscripción 19ª de  
dicha finca 543, practicada con fecha cuatro de marzo de dos mil dos. 

- En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente a Maria del 
Rosario Forés Domenech, procedentes de la herencia de su madre Antonia 
Domenech Puig, FIDEICOMISO DE RESIDUO, que resulta  de la 
inscripción16ª de la finca número 1334 de procedencia, practicada con 
fecha diez de octubre de dos mil dos.  

- Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 18 de 
abril de 2005, según nota al margen de la inscripción 2ª, de la finca 96769.  

-  En cuanto a 2/3 partes indivisas, queda gravada po r la carga de 
procedencia correspondiente a: Condición resolutori a pactada en 
escritura autorizada por el Notario de GRANOLLERS, JAVIER FRANCH 
VALVERDE, el veintiuno de diciembre de dos mil cuat ro , de 
COMPRAVENTA otorgada por Miquel y Eduard Plana Domènech a favor 
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de INIPS 70 SL, para el caso de que dicha parte deudora no haga efectiva 
la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON TRENTA Y DOS CÉNTIMOS, aplazados de pago. Pactada 
en los siguientes términos, PLAZO:. Resulta de la inscripción 2ª, de fecha 
dieciocho de abril de dos mil cinco, de la finca 96769, al folio 29 del Tomo 
2707, Libro 1605.- 

 
TÍTOL DE PROPIETAT: Pertany a INIPS 70 S.L. (2/3 Part), Miguel Angel Palmero (1/9 
Part), Maria Cristina Palmero Fores (1/9 Part), i Maria Del Rosario Fores Domenech 
(1/9 Part), per títol d’agrupació i agregació, en escriptura atorgada davant el Notari 
Sra. Maria de las Mercedes Martínez Parra en data 12 de desembre de 2002  i a la 
Societat INIPS 70 S.L. a títol de compravenda atorgat en escriptura pública de data 21 
de desembre de 2004. 
 

Finca aportada 4B:  

 
DESCRIPCIÓ REGISTRAL:  RÚSTICA. Pieza de tierra yermo, situada en el 
término de Terrassa, de cabida setenta y siete áreas, treinta y siete centiáreas, 
sesenta y seis decímetros cuadrados. LINDA. Este con Bosque de Francisco 
Casablanca o sus sucesores; Sur, parte con el citado bosque y parte con viña 
dada en aparcería de la heredad Bellots; hoy autopista Barcelona Manresa 
Oeste, con viña de Francisco Corsellas o sus sucesores; y Norte, con otra viña 
dada en aparcería de dicha heredad Bellots, mediante un arroyo. 

 
INSCRIPCIÓ  en el Registro de la propiedad número 1 de Terrassa, en el tomo 2110, 
libro 1008 de la sección 2ª, folio 205, finca número 544 , inscripción 13. 

RESUM DE CÀRREGUES:  

1) En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente a María del Rosario 
Forés Domenech, procedentes de la herencia de su madre Antonia Domenech Puig, 
FIDEICOMISO DE RESIDUO, que resulta de la inscripción 11ª, y 13ª de la finca 544. 

2) Afección/es fiscal/es por CINCO años, a partir del día 18 de abril de 2005, que 
resulta/n de nota al margen de la inscripción 14ª, constituida en la finca número 544. 

3)  En cuanto a 2/3 partes indivisas, queda gravada por la carga de procedencia 
correspondiente a: Condición resolutoria pactada en escritura autorizada por el Notario 
de GRANOLLERS, JAVIER FRANCH VALVERDE, el veintiuno de diciembre de dos 
mil cuatro, de COMPRAVENTA, otorgada por Miquel y Eduard Plana Domènech, a 
favor de INIPS 70 SL, para el caso de que dicha parte deudora no haga efectiva la 
suma de DOSCIENTOS DOS MIL CIEN EUROS CON UN CÉNTIMO, aplazados de 
pago. Pactada en los siguientes términos, PLAZO:. Resulta de la inscripción 14ª, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil cinco, de la finca 544, al folio 206 del Tomo 2110, 
Libro 1008. 
 
TÍTOL DE PROPIETAT:  Pertany a INIPS 70 S.L. (2/3 Part), Miguel Angel Palmero 
(1/9 Part), Maria Cristina Palmero Fores (1/9 Part), i Maria Del Rosario Fores 
Domenech (1/9 Part), per títol donació, en escriptura atorgada davant el Notari Sr Joan 
Carles Farrés Ustrell en data 28 de novembre de 2000; i a la Societat INIPS 70 S.L. a 
títol de compravenda atorgat en escriptura pública de data 21 de desembre de 2004. 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Ambdues finques s’inclouen totalment en el 
present projecte de reparcel.lació en una superficie conjunta segons recent medició 
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41.883,36 m2 S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 7.139,4 m2 de la 
present finca en el Registre de la Popietat. 
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FINCA APORTADA NÚM 5  

 
Finca Aportada nº  5 

Propietari 

Maria del Carme Ballbé Anglada 
Maria del Mar Ballbé Anglada  
Aurelia Martinez Crespo 

Superficie Registral  323.682,00 m2 
Superfície Real  301.565,00 m2 
Percentatge  34,6961 % 
Finca Registral nº  1.722-N 

DADES REGISTRALS : 

URBANA: Heredad llamada “Torrella del Mas”, sita en Terrassa, compuesta de una 
casa de labranza que ocupa una total superficie de TRENTA Y DOS HECTAREAS 
TREINTA Y SEIS AREAS Y OCHENTA Y DOS CENTIAREAS, equivalentes a 
TRESCIENTOS VENTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS METROS 
CUADRADOS. Dicha finca se compone de las dos porciones siguientes: 

1) PORCIÓN RADICADA EN LA DEMARCACIÓN DE ESTE REGISTRO: porción de 
terreno recayente al Sur de la Carretera de Montcada, dentro de la Cual existe una 
casa de Labranza de TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
DOS METROS CUADRADOS, que LINDA, al Norte, mediante la carretera de 
Montcada, con la otra porción de esta finca y Carretera de Montcada; Al Sur, parte con 
José Jane García, con Ayuntamiento de Terrassa, parte con Eurabesa, parte con 
Martinbas, S.L, y Parte con límite de suelo de naturaleza urbana; Este, con límite de 
suelo de naturaleza urbana; y Oeste con Antonio Cuadra Díaz, Avenida del Vallés, 
número trescientos cuarenta y cuatro d, José López López, Avinguda del Valles 
número trescientos cuarenta y cuatro B, Francisca Canudas Dacha, Camí de Can 
Farcan número diecisiete, con otra porción de esta misma finca, con Inversiones N.S., 
S.L. Camí de Valles número trescientos cuarenta y cuatro C, Y. 

2) PORCIÓN RADICADA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD NÚMERO 2 DE 
TERRASSA: Porción de terreno situado al Norte de la Carretera de Montcada, que 
tiene cien metros de largo de Este a Oeste y de fondo once metros setenta y cinco 
centímetros en la parte Este, y ocho metros cinco centímetros en la parte Oeste, con 
una superficie de NOVENCIENTOS NOVENTA METROS cuadrados. LINDA: al Norte, 
con finca de Almacenes Paquer, S.A; al Sur con Carretera de Montcada; Al Oeste con 
resto de finca matriz; y al Este, con Nilsa. 

INSCRIPCIÓ: En el Registro de la Propiedad de Terrassa número 1, Finca registral 
número 1722-N 

RESUM DE CÀRREGUES sobre la porción radicada en el Registro número 1 de 
Terrassa:  

1. SERVIDUMBRE de acueducto de una mina denominada “Vinyals” que se dirige 
a Sabadell, cual acueducto consiste en una tuberia cerrada subterránea en un 
tubo de alfarería de veintiochjo centímetros de diámetro revestido  con 
mamposteria común, que atraviesa la heredad “Torrella del Mas” en el sentido 
de Oeste a Este, entra el trazado por la Riera de las Arenas, por la parte Sur de 
la carretera a una distáncia de cinco metros de la misma y sigue paralela a 
dicha carretera en una longitud de seiscientos metros, o sea hasta frente a la 
casa “Torrella” y en este punto deja el trazado la carretera para atravesarlo en 
su kilometro 16.600 dejando la propiedada noventa metros antes de esta 
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travesía, para entrar en la propiedad “Figueras”; cual servidumbre de 
acueducto aparece actualmente inscrita a nombre de la “Compañía de Aguas 
de Sabadell, S.A” C.A.S.S.A, por compra a la ”Compañía de Aguas para el 
abastecimiento de Sabadell” en escritura autorizada por Don Jesus Led de la 
Justicia, Notario de Sabadell, a 19 de mayo de 1960, que motivó con fecha 2 
de diciembre de 1964 la inscripción 32ª de la finca 1722 septuplicado, al folio 
206 vuelto, del tomo 715, libro 213 de la Sección 2ª de Terrassa. 

2. Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

3. En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

4. DERECHO VITALICIO DE USO Y HABITACIÓN DE LA MASIA CAN 
TORRELLA existente en la finca 1722 a favor de AURELIA MARTINEZ 
CRESPO, que resulta de la inscripción 37ª obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

5. Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
TÍTOL DE PROPIETAT  Pertany a títol indivís a: 

- AURELIA MARTINEZ CRESPO, es titular de una décima parte indivisa , 
en plena propiedad de la finca de que se trata , y por HERENCIA, mediante 
escritura autorizada por el Notario de Terrassa, Jorge Iranzo Barcelo, el 
doce de diciembre de 2007, rectificada por otra autorizada por dicho notario 
el 13 de mayo de 2008 y, subsanada por diligencia de fecha 16 de mayo de 
2008 que motivaron la inscripción 37ª, de fecha 16 de mayo de 2008, de la 
finca 1722, al folio 169, del Tomo 2510, Libro 1408. 

- MARIA DEL MAR O MIREIA BALLBE ANGLADA Y MARIA CARMEN 
BALLBE ANGLADA son titulares cada una de ellas de nueve veinteavas 
partes indivisas en plena propiedad  de la finca de que se trata por por 
HERENCIA, mediante escritura autorizada por el Notario de Terrassa, 
Jorge Iranzo Barcelo, el doce de diciembre de 2007, rectificada por otra 
autorizada por dicho notario el 13 de mayo de 2008 y, subsanada por 
diligencia de fecha 16 de mayo de 2008 que motivaron la inscripción 37ª, de 
fecha 16 de mayo de 2008, de la finca 1722, al folio 169, del Tomo 2510, 
Libro 1408. 

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA QUE ES SEGREGA PEL LÍMIT NORD- SUD-OEST INCLOSA EN 
L’ÀMBIT DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCE.LACIÓ: 
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Descripció Registral de la Segregació: 

Porció de Terreny, situada al terme municipal de Terrassa, dins l’ambit del 
Polígon I del Sector Els Bellots 2, de superfície segons recent medició de tres-
cents un mil cinc cents seixanta cinc metres quadrats (301.565,00 m2). LIMITA: 
Al Nord amb Carretera Nacional, al Sud, part amb Promocions industrials 
Terrasa, part amb la finca Bellots, i part amb la Societat MARTINBAS S.L.; l’Est 
amb finca matriu de la que se segrega, i concretament amb l’estació 
transformadora existent dins la finca matriu, a l’Oest  part amb José Isart, Jesús 
Led i Eugenio Calderón  i part amb Mariano Closa i part  con Juan Molins; i part 
amb l’Ajuntament de Terrassa. Aquesta porció segregada, incorpora la “Casa 
de labranza” situada a la finca. 

CARREGUES DE PROCEDÈNCIA vigents sobre la porció ubicada al Registre de la 
propietat número 1: 

o SERVIDUMBRE de acueducto de una mina denominada “Vinyals” que se dirige 
a Sabadell, cual acueducto consiste en una tuberia cerrada subterránea en un 
tubo de alfarería de veintiochjo centímetros de diámetro revestido  con 
mamposteria común, que atraviesa la heredad “Torrella del Mas” en el sentido 
de Oeste a Este, entra el trazado por la Riera de las Arenas, por la parte Sur de 
la carretera a una distáncia de cinco metros de la misma y sigue paralela a 
dicha carretera en una longitud de seiscientos metros, o sea hasta frente a la 
casa “Torrella” y en este punto deja el trazado la carretera para atravesarlo en 
su kilometro 16.600 dejando la propiedada noventa metros antes de esta 
travesía, para entrar en la propiedad “Figueras”; cual servidumbre de 
acueducto aparece actualmente inscrita a nombre de la “Compañía de Aguas 
de Sabadell, S.A” C.A.S.S.A, por compra a la ”Compañía de Aguas para el 
abastecimiento de Sabadell” en escritura autorizada por Don Jesus Led de la 
Justicia, Notario de Sabadell, a 19 de mayo de 1960, que motivó con fecha 2 
de diciembre de 1964 la inscripción 32ª de la finca 1722 septuplicado, al folio 
206 vuelto, del tomo 715, libro 213 de la Sección 2ª de Terrassa. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o DERECHO VITALICIO DE USO Y HABITACIÓN DE LA MASIA CAN 
TORRELLA existente en la finca 1722 a favor de AURELIA MARTINEZ 
CRESPO, que resulta de la inscripción 37ª obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 
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o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’aporta totalment al present 
projecte de reparcel.lació en una superficie total de 301.565,00 m2 segons recent 
medició. 
 
DESCRIPCIÓ RESTA DE FINCA: 

URBANA: Heredad llamada “Torrella del Mas”, sita en Terrassa, que ocupa una total 
superficie de veinte dos VEINTE DOS MIL CIENTO DIECISIETE METROS 
CUADRADOS (22.117,00). Dicha finca se compone de las dos porciones siguientes: 

1) PORCIÓN RADICADA EN LA DEMARCACIÓN DE ESTE REGISTRO: porción de 
terreno recayente al Sur de la Carretera de Montcada, de VEINTE UN MIL CIENTO 
VEINTISIETE (21.127,00) metros cuadrados, que LINDA, al Norte , con porción 
segregada aportada al Proyecto de Reparcelación del Polígon I del Sector Els Bellots 2 
de Terrassa; Al Sur , parte con porción segregada aportada al Proyecto de 
Reparcelación del Polígon I del Sector Els Bellots 2 de Terrassa, parte con José Jane 
García, con Ayuntamiento de Terrassa; Este , con Antonio Cuadra Díaz, Avenida del 
Vallés, número trescientos cuarenta y cuatro d, José López López, Avinguda del Valles, 
numero trescientos cuarenta y cuatro B, Francisca Canudas Dacha, Camí de Can 
Farcan número diecisiete, con otra porción de esta misma finca, con Inversiones N.S., 
S.L. Camí de can Farcan, número trescientos cuarenta y cuatro C, Y. Oeste con 
porción segregada aportada al Proyecto de Reparcelación del Polígon I del Sector Els 
Bellots 2 de Terrassa. 

2) PORCIÓN RADICADA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD NÚMERO 2 DE 
TERRASSA: Porción de terreno situado al Norte de la Carretera de Montcada, que 
tiene cien metros de largo de Este a Oeste y de fondo once metros setenta y cinco 
centímetros en la parte Este, y ocho metros cinco centímetros en la parte Oeste, con 
una superficie de NOVENCIENTOS NOVENTA METROS cuadrados. LINDA: al Norte, 
con finca de Almacenes Paquer, S.A; al Sur con Carretera de Montcada; Al Oeste con 
resto de finca matriz; y al Este, con Nilsa. 

Es sol.licita al Sr. Registrador la inscripció de la descripció de la Resta Matriu 
Efectuada. 
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FINCA APORTADA NÚM 6  
 
Finca Aportada nº  6 

Propietari 

MARTINBAS, S.L  (75%) 
ViCENTE MARCO IBAÑEZ/MONTSERRAT 
RIUS VICÓ (25%) 

Superficie Registral  36.210 m2  (12.756 m2 + 23.454 m2) 
Superfície Real  33.482,45 m2 
Percentatge  3,8362 % 
Finca Registral nº  66.546 i 66.544 

La finca aportada número 6 es troba formada per dues finques registrals que són 
Registral 66.546 i la finca registral 66.5441627 108.312. 

Descripció Registral Finca 6 A)  

DESCRIPCIÓ REGISTRAL 66.546: RÚSTICA: PORCIÓN DE TIERRA planta de 
viña, sita en el término de esta ciudad, en el lugar conocido por BELLOTS, que 
ocupa una superficie de tres cuarteras y doscientas noventa y siete milésimas, 
equivalentes a una hectárea veintisiete áreas cincuenta y seis centiáreas. 
LINDA: al Norte, con un torrente que separa esta finca de la heredad Can 
Figueras; al Este, con Ana Galí Barata; al Sur, con camino que le separa de la 
misma señora, y al Oeste, con Juan Soler. 

INSCRIPCIÓ: En el Registro de la Propiedad número uno de Terrassa, al Folio 184 del 
Tomo 2155, libro 1053 de la Sección 2ª de Terrassa, finca número 66.546. 

TÍTOL DE PROPIETAT: Li pertany a la Societat Martinbas, S.L., en un percentatge del 
75% en virtut de compravenda formalitzada en escriptura pública en data 12 de juny 
de 1989, davant el Notari Sr. JOAQUÍN SEGU VILAHUR i als Srs. VICENTE MARCO 
IBAÑEZ I MONTSERRAT RIUS VICÓ, per meitats indivises, en un percentatge del 
25% en virtut d’escriptura d’elevació a public de compravenda atorgada davant el 
Notari de Barcelona LUIS SAMPIETRO VILLACAMPA  en data 21 de desembre de 
2007. 

RESUM DE CÀRREGUES :  

Afección/es fiscal/es por CINCO años, a partir del día 18 de febrero de 2008, que 
resulta/n de nota al margen de la inscripción 9ª, constituida en la finca número 66.546. 

Descripció Registral Finca 6 B)  

DESCRIPCIÓ REGISTRAL 66.544 : RÚSTICA . PIEZA DE TIERRA de cultivo,  
situada en el término de Terrassa, en el paraje llamado BELLOTS, de cabida 
seis cuarteras y sesenta y tres milésimas, equivalentes a dos hectáreas, treinta y 
cuatro áreas, cincuenta y cuatro centiáreas. LINDA, al Norte, con un torrente que 
separa la finca de la heredad Can Figueras; al Este, con Marcelino Morera y 
remanente que queda de Doña Ana Galí; al Sur, con un camino y remanente de 
Doña Ana Galí, y al Oeste, con la heredad Torrella. 

INSCRIPCIÓ: En el Registro de la Propiedad número uno de Terrassa, al Folio 181 del 
Tomo 2155, libro 1053 de la Sección 2ª de Terrassa, Finca número 66.544. 



35/434 

TÍTOL DE PROPIETAT: Li pertany a la Societat Martinbas, S.L., en un percentatge del 
75% en virtut de compravenda formalitzada en escriptura pública en data 12 de juny 
de 1989, davant el Notari Sr. JOAQUÍN SEGU VILAHUR i als Srs. VICENTE MARCO 
IBAÑEZ I MONTSERRAT RIUS VICÓ, per meitats indivises, en un percentatge del 
25% en virtut d’escriptura d’elevació a public de compravenda atorgada davant el 
Notari de Barcelona LUIS SAMPIETRO VILLACAMPA  en data 21 de desembre de 
2007. 

RESUM DE CÀRREGUES : 

Afección/es fiscal/es por CINCO años, a partir del día 18 de febrer de 2008, que 
resulta/n de nota al margen de la inscripción 8ª, constituida en la finca número 66.544. 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquestes finques s’inclouen totalment en el 
present projecte de reparcel.lació en una superfície (conjunta) segons recent medició 
de 33.482,45 m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 2.728 m2 la 
present finca en el Registre de la Popietat. 
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FINCA APORTADA NÚM 7  
 
Finca Aportada nº  7 

Propietari 
PROMOCIONS INDUSTRIALS TERRASSA, 
S.A. 

Superficie Registral  6.782 m2 
Superfície Real  5.362,39 m2 
Percentatge  0,6144 % 
Finca Registral nº 64.668 

DESCRIPCIÓ REGISTRAL : URBANA parcela de terreno de forma triangular, 
sita en el término de esta ciudad, de procedencia de la heredad Torrella del Mas, 
de superficie seis mil setecientos ochenta y dos metros cuadrados. LINDA al 
Norte, en línea curva, con el remanente de la heredad Torrella; al Sur, con el 
camino “Els Bellots” y finca Eurabesa, y Oeste, con el resto de finca matriz de 
“Promocions Industrials de Terrassa, S.A.”  

INSCRIPCIÓ: En el Registro de la Propiedad número uno de Terrassa, al Folio 105 del 
Tomo 2118, libro 1016, Finca número 64.668. 
 
TÍTOL DE PROPIETAT: Li pertany a la societat PROMOCIONS INDUSTRIALS 
TERRASSA  S.A., a títol de segregació de la finca registral 8.961-N,  al folio 118, del 
Tomo 2.109, Libro 1007 de la Sección 2ª de Terrassa, inscripción 3 
 
RESUM DE CÀRREGUES : 

- Junto con heredad Torrella  del Mas, de donde se segregó, servidumbre de 
acueducto de una mina de aguas llamada “vinyals” y arriendo del derecho 
de alumbrar y consumir aguas a favor de “Hilados y Tintes Soler S.A.” y la 
“Auxiliar Tarranense”. 

- Afecta al pago del impuesto por autoliquidación del aribrio de plusvalia que 
resultan de las notas puestas al margen de la inscripción tercera. 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present 
projecte de reparcel.lació en una superfície segons recent medició de 5.362,39 m2. 
S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 1.419,61 m2 la present finca en el 
Registre de la Popietat. 
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SÒL SENSE DRET A APROFITAMENT URBANÍSTIC:  Dins l’àmbit d’actuació 
consten uns sòls els quals no donen dret a aprofitament urbanístic, en total són 
52.621,00 m2 els quals provenen de cessions produïdes en el desenvolupament del 
sector del Pla Parcial de Bellots (1989). 

FINCA APORTADA 8  

 
Finca Aportada nº  8 
Propietari AJUNTAMENT DE TERRASSA 
Superficie Registral  13.169,00  m2 
Percentatge  0,0 % 
Finca Registral nº  65.148 

DESCRIPCIÓ REGISTRAL : URBANA, parcel.la assenyalada amb el número 7 
en el polígon Industrial “Els Bellots” al terme municipal de Terrassa, de figura 
irregular i de 13.169,00 metres quadrats de superficie. Afronta al Nord i a l’Est, 
amb límit del polígon; al Sud amb parcel.la número 8 i, a l’oest , amb el carrer 
de l’Aigua. 

INSCRIPCIÓ: En el Registro de la Propiedad número 1 de Terrassa, al Folio 214 del 
Tomo 2127, libro 1025, Finca número 65.148 
 
TÍTOL DE PROPIETAT: Pertany a l’Ajuntament de Terrassa en virtut de cessió 
obligatòria i gratuïta efectuada en el Projecte de Reparcel.lació del Polígon Industrial 
“Els Bellots” de Terrassa. 
 
RESUM DE CÀRREGUES : lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present 
projecte de reparcel.lació en una superfície de 13.169,00 m2. 
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FINCA APORTADA 9  

 
Finca Aportada nº 9 
Propietari FOMENT DE TERRASSA, S.A 
Superficie Registral  15.819,00  m2 
Percentatge  0,0 % 
Finca Registral nº  65.150 

DESCRIPCIÓ REGISTRAL : URBANA, parcel.la assenyalada amb el número 8 
e en el polígon Industrial “Els Bellots” al terme municipal de Terrassa, de figura 
irregular i de 15.819,00  metres quadrats de superficie. Afronta al Nord amb el 
límit del polígon i al carrer de l’Aigua; a l’est amb el límit del polígon; al Sud, 
amb parcel.la número 9i, a l’Oest amb la variant de l’Avinguda del Vallès. 
Existeix sobre aquesta finca la masia dels Bellots i altres edificacions annexes 
dús agropecuari. 

INSCRIPCIÓ: En el Registro de la Propiedad número 1 de Terrassa, al Folio 216 del 
Tomo 2127, libro 1025, Finca número 65.150 
 
TÍTOL DE PROPIETAT: Pertany a la companyia “Foment de Terrassa, S.A” en virtut 
d’escriptura autoritzada el 12 de desembre de 1989, pel Notari de Terrassa, Antonio 
Alvarez Hernandez, de cessió gratuïta de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
RESUM DE CÀRREGUES :  
 
Pacte de Reversió , entenent-se que, si la finca cedida no es destina a l’us previst en 
l’article 31 f) del Pla Parcial d’Ordenació de Els Bellots, en el termini de cinc anys, 
REVERTIRÀ automàticament a l’Ajuntament de Terrassa. 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present 
projecte de reparcel.lació en una superfície de 15.819,00 m2. 
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FINCA APORTADA 10  

 
Finca Aportada nº 10 
Propietari AJUNTAMENT DE TERRASSA 
Superficie Registral  17.018,00  m2 
Percentatge  0,0 % 
Finca Registral nº  65.152 

DESCRIPCIÓ REGISTRAL : URBANA, parcel.la assenyalada amb el número 9 
en el polígon Industrial “Els Bellots” al terme municipal de Terrassa, de figura 
irregular i de  17.018,00  metres quadrats de superficie. Afronta al Nord amb la 
parcel.la número 8, a l’Est, amb límit del polígon; al Sud, amb carrer de la Terra 
i, a l’Oest amb la variant de l’Avinguda Vallès. 

INSCRIPCIÓ: En el Registro de la Propiedad número 1 de Terrassa, al Folio 219 del 
Tomo 2127, libro 1025, Finca número 65.152 
 
TÍTOL DE PROPIETAT: Pertany a l’Ajuntament de Terrassa en virtut de cessió 
obligatòria i gratuïta efectuada en el Projecte de Reparcel.lació del Polígon Industrial 
“Els Bellots” de Terrassa. 
 
RESUM DE CÀRREGUES : lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present 
projecte de reparcel.lació en una superfície de  17.018,00  m2. 
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FINCA APORTADA 11 (inclosa parcialment)  

 
Finca Aportada nº 11 
Propietari AJUNTAMENT DE TERRASSA 
Superficie Registral  24.625,00  m2 
Percentatge  0,0 % 
Finca Registral nº  65.156 

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA MATRIU 

DESCRIPCIÓ REGISTRAL : URBANA, parcel.la assenyalada amb el número 11 en el 
polígon Industrial “Els Bellots” al terme municipal de Terrassa, de figura irregular i 
24.625,00  metres quadrats de superficie. Afronta al Nord amb el cami de l’aire; a l’Est, 
amb el limit del polígon, al Sud, amb l’autopista de Barcelona a Manresa i, a l’Oest, 
amb la parcel.la número 10. 

INSCRIPCIÓ: En el Registro de la Propiedad número 1 de Terrassa, al Folio 219 del 
Tomo 2127, libro 1025, Finca número 65.156 
 
TÍTOL DE PROPIETAT: Pertany a l’Ajuntament de Terrassa en virtut de cessió 
obligatòria i gratuïta efectuada en el Projecte de Reparcel.lació del Polígon Industrial 
“Els Bellots” de Terrassa. 
 
RESUM DE CÀRREGUES: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA QUE ES SEGREGA PEL LÍMIT EST DE LA MATRIU INCLOSA EN 
L’ÀMBIT DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ: 

URBANA, parcel.la de forma irregular allargada, de superfície sis mil sis-cents 
quinze metres quadrats (6.615 m2) inclosa en el Sector Bellots 2 del terme 
municipal de Terrassa. Limita al Nord, amb el carrer de l’Aire, a l’Est amb la 
finca aportada 1 del present projecte de reparcel.lació, a l’Oest amb la finca 
matriu de la que se segrega, al Sud amb amb l’Autopista de Manresa. 

Es sol.licita la inscripció en el registre de la Propietat de la parcel.la segregada als 
efectes de la seva inclussió en el present Projecte de Reparcel.lació. 
 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou parcialment en el present 
projecte de reparcel.lació en una superfície de en el present projecte de reparcel.lació 
en una superfície de  6.615 m2. 
 
DESCRIPCIÓ DEL RESTE DE FINCA. 

URBANA, parcel.la de forma irregular de superfície divuit mil deu metres quadrats 
(18.010,00 m2) desprès de practicada la segregació. LIMITA al Nord, al Sud, a l’Est 
amb porció segregada inclosa en el Sector els Bellots 2 de Terrassa i a l’Oest Parcel.la 
10 resultant del projecte de reparcel.lació del Sector els Bellots 1 

Es sol.licita al Sr. Registrador la inscripció de la resta matriu descrita . 
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7. RÈGIM DE LES CÀRREGUES PREEXISTENTS SOBRE LES FI NQUES 
APORTADES 

El tractament de les càrregues de les finques aportades al present Projecte de 
Reparcel.lació es regeix pel que disposa l’article 148.1 del Decret 305/2006 pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya que determina: 

 
“148.1 A efectes del trasllat de càrregues a títol de subrogació real entre finques 
aportades i adjudicades, el projecte ha de precisar els aspectes següents:  
 

a) Ha d’especificar cada una de les càrregues que resultin incompatibles amb les 
determinacions del planejament que s’executa, la raó de la seva incompatibilitat, la 
indemnització que en el seu cas s’hagi de satisfer a qui en sigui titular i el pagament o 
consignació de la citada indemnització.  
 

b) Respecte de cada una de les càrregues compatibles, el projecte les ha de traslladar a la 
finca resultant que substitueixi per subrogació real la finca gravada.  
 

c) Si de la finca aportada en resulten diverses finques resultants, les càrregues es 
traslladen a totes elles, llevat que es determini una altra cosa per acord unànime de les 
persones interessades. Aquest acord pot fer-se constar en el projecte mitjançant 
compareixença conjunta o successiva de les persones interessades, de la que s’ha 
d’estendre la diligència corresponent. L’administració actuant ha de comunicar a les 
persones interessades aquesta possibilitat, amb motiu de l’aprovació inicial del projecte 
de reparcel·lació. 
 

d) Quan s’haguessin de traslladar a una finca adjudicada diverses càrregues compatibles 
procedents de diferents finques aportades, s’ha de determinar, si s’escau, la quota que 
correspon a cadascuna d’elles en funció del valor que s’hagi tingut en compte en el 
projecte a efectes de fixació de drets.  
 

e) En el supòsit que l’administració actuant tingués coneixement de la càrrega durant la 
redacció del projecte i abans de l’acabament del termini establert per a la informació 
pública, n’és obligatòria la fixació de la quota.  
 
148.2 Els drets inscrits en les finques de procedència amb posterioritat a la nota marginal 
d’inici de l’expedient, així com els que s’inscriguin durant la tramitació del projecte de 
reparcel·lació quan no existeixi la nota marginal i no constin degudament incorporats a 
l’indicat projecte, es traslladen directament i d’ofici pel registrador a les finques de 
resultat que les substitueixen per subrogació.” 

Així mateix, en mèrits del que disposa l'article 11.2 del Reial Decret 1093/1997, de 4 
de juliol, pel que es van aprovar les normes complementaries al Reglament per a 
l'execució de la  Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d'actes 
de naturalesa urbanística, els drets i càrregues que graven les finques aporta des i 
que resultin compatibles amb les determinacions del  planejament que s'executa 
es traslladaran a les finques adjudicades als seus titulars , en aplicació del 
principi de subrogació real , d'acord amb les regles fixades en el propi precepte fet 
que es fara constar en les finques resultants a les quals es traslladin. 

Respecte de les càrregues incompatibles amb el planejament, es sol· licita al 
Registrador de la Propietat la seva cancel·lació . Per contra, les càrregues 
compatibles són objecte de trasllat, per subrogació real, a les finques resultants 
seguint les regles contingudes en l’article 11 del Reial Decret 1.093/1.997. 

Es fa constar expressament que hi ha dues carregues existents en les finques 
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aportades que són objecte de cancel.lació mitjançant el present document: 

APORTADA 5 : SERVITUD D’AQÜEDUCTE 

La finca aportada 5 té inscrita al Registre de la Propietat la següent Servitud: 

Junto con la heredad "Torrella del Mas", de procedencia, servidumbre de 
acueducto de las aguas de una mina denominada "Vinyals", que se dirige a 
Sabadell, a favor de la sociedad "Compañía de Aguas de Sabadell, S.A.", que 
resulta de la inscripción 32ª de la finca número 1722 de procedencia, al folio 206 
del Tomo 715, libro 213 de la sección 2ª de Terrassa, practicada con fecha dos 
de Diciembre de mil novecientos setenta y cuatro. 

Aquesta servitud que preveu el subministre de l’aigua de la mina anomenada “Vinyals” 
a favor de la Companyia Aguas de Sabadell S.A, es manté la seva existència 
traslladant-se el seu traçat a la vialitat pública d’acord amb el plànol annex al present 
projecte de reparcel.lació. 

La servitud desviada que deixa de gravar les finques resultants números 1  i 2  en 
501,74 metres lineals i passa a discorrer a través de vialitat pública, concretament, les 
finques destinades a vialitat següents : EV-10 i RLL1. 

 DESCRIPCIÓ DE LA SERVITUD DESVIADA  

Servitud d’aqueducte de les aigües d’una mina anomenada “Vinyals” que es dirigeix a 
Sabadell, en favor de la societat "Compañía de Aguas de Sabadell, S.A i que prové de 
la inscripció 32ª de la finca registral 1722N.  Té una longitud de 505,34 metres lineals, 
que transcorren en una longitud 458,45 metres per la vialitat EV-10 paral.lels a la finca 
resultant número 1 i 2, i travessen de forma perpendicular per la finca resultant 
destinada a vialitat RLL 1 en una longitud de 56,10 metres el punt de la rotonda 
existent en el seu extrem nord, , fins a tornar a confluir amb la Mina originària 
d’aquesta servitud. El diametre del tub de PEAD es de 315 SNB. 

APORTADA 7: SERVITUD  Aquesta finca aportada per la Societat PROINTESA té 
inscrita la següent càrrega consistent en una servitud: 

- Junto con heredad Torrella  del Mas, de donde se segregó, servidumbre de acueducto 
de una mina de aguas llamada “vinyals” y arriendo del derecho de alumbrar y consumir 
aguas a favor de “Hilados y Tintes Soler S.A.” y la “Auxiliar Tarranense”. 

No obstant, aquesta servitud que prové de la finca matriu Can Torrella, ha estat 
cancel.lada mitjançant escriptura de data ____ atès que no consta l’existència de la 
mateixa així com l’activitat existent de les empreses Hilados y Tintes Soler S.A.” i la 
“Auxiliar Tarranense”, motiu pel qual va ser cancel.lada atès que es tractava d’una 
servitud residual, sense contingut i funcionalitat. En aquest sentit, s’interessa del Sr. 
Registrador la cancel.lació també respecte la finca aportada número 7. 
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8. RELACIÓ D’INTERESSATS  

- “COMPAÑÍA DE AGUAS SABADELL, S.A.”, com a beneficiària de la servitut 
d’aqüeducte de les aigües d’una mina denominada “Vinyals”, ubicada a la finca 
aportada 8 (Registral 1722-N)  

Adreça: C/ Concepció, 20 C.P.: 08202 de Sabadell 

NIF: A-08071664 

- EDUARD I MIQUEL PLANA DOMÈNECH, com a beneficiaris d’una condició 
ressolutòria de les finques aportades números 4A i 4B. 

Adreça: C/ Gregori Resina nº6, Baixos de Granollers 

DNI Eduard Plana: 46610698-Z 

DNI Miquel Plana: 46312161-X 
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9. INDEMNITZACIONS DELS BÉNS i DRETS INCOMPATIBLES AMB EL 
PLANEJAMENT . 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 114.1.b) del Decret 1/2005 de 26 de juliol 
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya formen part de les 
despeses d’urbanització a càrrec dels propietaris de l’ambit d’actuació: 

b) Les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions i la 
destrucció de plantacions, d’obres i instal·lacions que siguin exigits per a l’execució 
dels plans, d’acord amb la legislació aplicable en matèria de règim del sòl i 
valoracions” 

En el present cas, no existeixen en l’àmbit d’actuació del Polígon I elements i drets que 
siguin incompatibles amb el planejament i que com a tals hagin de ser indemnitzats. 
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10. INDEMNITZACIONS PER EXPROPIACIONS EXTERNES AL P OLÍGON 
D’ACTUACIÓ.  

El Pla Parcial del Sector Bellots II, preveu i determina una superfície de 2.039 m2, que 
constitueix un sistema general extern al Sector Bellots, pero que s’incorpora en la 
gestió i execució del mateix com a sistema general extern. 
 
Es tracta de terrenys que son necessaris per a la connexió del Sector els Bellots amb 
la C-58, motiu pel qual s’han adscrit a l’execució d’¡aquest Polígon I. 

Per a l’obtenció i la gestió dels mateixos, el règim urbanístic és el que determina 
l’article 35.2 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, que estableix: 
 

35.2 El pla d’ordenació urbanística municipal o el programa d’ordenació urbanística 
municipal també poden, en aquells casos que sigui necessari per a la implantació de les 
infraestructures i serveis de connexió o per a l’ampliació o el reforçament d’aquestes 
infraestructures i serveis que requereixi el desenvolupament de l’àmbit:  
 

1. Vincular a sectors de sòl urbanitzable, als efectes de llur obtenció, sòls reservats 
per a sistemes urbanístics que estiguin classificats com a sòl urbà o com a sòl no 
urbanitzable per aplicació dels criteris de classificació de la Llei d’urbanisme.  

 
2. Vincular a sectors subjectes a un pla de millora urbana, o a polígons d’actuació 

urbanística en sòl urbà no consolidat, als efectes de llur obtenció, sòls reservats 
per a sistemes urbanístics que estiguin classificats com a sòl no urbanitzable per 
aplicació dels criteris de classificació de la Llei d’urbanisme.  

 
35.3 En els casos previstos en l’apartat 2 d’aquest article, els terrenys vinculats no 
formen part del sector ni del polígon d’actuació urbanística ni als efectes de l’aplicació 
dels índexs d’edificabilitat i altres paràmetres urbanístics, ni als efectes de compliment 
dels estàndards de cessions per a sistemes, ni als efectes de còmput de les superfícies 
necessàries per exercir la iniciativa en matèria d’execució del planejament, i la seva 
obtenció per mitjà de la reparcel·lació es produeix en els termes que estableix l’article  
133.4 d’aquest Reglament.  

Aixi mateix, l’article 133.4 del mateix cos legal determina: 

133.4 En el cas de polígons d’actuació urbanística que, d’acord amb el què estableix l’ar- 
ticle 35 d’aquest Reglament, tinguin vinculats terrenys destinats a sistemes amb una altra 
clas- sificació de sòl, aquests terrenys no tenen la consideració de finca aportada i no 
donen dret a l’adjudicació d’aprofitament urbanístic, ni es pot computar la seva superfície 
als efectes de l’exercici de la iniciativa d’execució del planejament en les modalitats de 
compensació del sistema de reparcel·lació. Aquests terrenys participen en la 
reparcel·lació als únics efectes de la determinació de la indemnització que correspon a 
llurs titulars i de fer efectiva llur cessió a l’administració, Per a la determinació de la 
indemnització que correspon a les persones titulars d’aquests terrenys s’han d’aplicar els 
criteris de valoració establerts per la legislació aplicable atenent a la classificació del sòl. 
El pagament de la indemnització és a càrrec de la comunitat de reparcel·lació.  

D’acord amb la normativa transcrita, el present projecte de reparcel.lació ha de : 

- Determinar la superficie que serà objecte d’obtenció mitjançant 
l’expropiació: 2.039 m2. 

- Determinar el valor del sòl objecte d’expropiació. 
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- Incloure com a despesa d’urbanització a càrrec dels propietaris el sòl la 
indemnització corresponent a l’obtenció d’aquests terrenys. 

Així, trobem que la superficie corresponent al sistema general de connexeió entre la C-
58 i el Sector Els Bellots és de 2.039 m2 que han de ser valorats i incorporada la 
previsió de la seva indemnització a les càrregues d’urbanització del present Projecte. 

Per a la valoració d’aquest sòl s’han pres com a referència les darreres expropiacions 
efectuades per l’Ajuntament de Terrassa, concretament en el Sector Vista Alegre on 
es va expropiar la superficie de sòl no urbanitzable per a la intersecció de la variant 
150, valorant-se la repercussió del sòl a 30 Euros/m2. 

Així, per analogia i en aplicació del pròpi criteri municipal el present projecte parteix del 
mateix preu de repercussió per a la indemnització de dita expropiació, quedant 
prevista la següent: 

2.039 M2 X 30,00 E/M2 = 61.170,00 EUROS D’INDEMNITZACIÓ PER 
L’EXPROPIACIÓ. 

Aquesta xifra sera introduida en el desglòs de despeses d’urbanització a repercutir 
entre els propietaris de l’àmbit en funció del seu percentatge de participació. 
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11. ADJUDICACIÓ DE SÒL PÚBLIC: DESCRIPCIÓ DE LES AD JUDICACIONS.  

Es cedeixen gratuïtament, en favor de l’Ajuntament de Terrassa, el sòl destinat pel 
planejament com a equipaments, vialitat i Sistema de parcs i Jardins. Es sol.licita la 
inscripció d’aquestes finques a favor de l’Ajuntame nt de Terrassa, a títol de 
cessió obligatòria i gratuïta. 

Les finques destinades a Sistemes urbanístics constitueixen el conjunt d’elements 
d’interès general que són fonamentals per assegurar el desenvolupament i 
funcionament urbà donada la seva important contribució a l'hora d’assolir els objectius 
del planejament referents a infrastructures de comunicacions, equipaments 
comunitaris, serveis tècnics i d’espais lliures en general. 

No obstant i d’acord amb el Pla Parcial definitivament aprovat que dona cobertura al 
present projecte, existeixen dues excepcions al paragraf anterior constituïdes pels sòls 
de sistemes de vialitat 641,70 m2 i espais lliures 135,02m2 que no podran cedir-se fins 
que s’hagi executat la nova edificació del carrer Camí de Can Farcan (polígon II)  

El Pla Parcial defineix els següents sistemes que es localitza gràficament al plànol 
d’ordenació: 

1. Sistema viari (V). 
2. Sistema d’equipaments comunitaris (E). 
3. Sistema de serveis tècnics (T). 
4. Sistema d’espais lliures (P) 

 

1.- SISTEMA VIARI (V): d’acord amb l’article 234 de la normativa del POUM, comprèn les 
instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària destinats a la vialitat i 
l’aparcament, que han de permetre la connexió entre els diferents sectors del territori i 
garantir un nivell d’accessibilitat i de mobilitat adequat dins el terme municipal. 
S’identifica en els plànols d'ordenació amb la clau V i s’estructura en els plànols 
d'ordenació en les categories següents 

� Viari territorial. clau V.1. Comprèn el conjunt de trams de carretera actuals 
o futurs que estableixen de forma integrada la continuïtat i connexió dels 
diferents itineraris de l'Estat i la Generalitat que tinguin en compte el degut 
accés al nucli de la població. 

� Carrers. clau V.2. Comprèn el conjunt de vies i carrers d’abast local de 
titularitat municipal.  

� Franges de protecció. clau V.3. Comprèn les franges lliures adjacents als 
sistemes de comunicació dedicades a la protecció dels sistemes generals.   
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SISTEMA VIARI Superficie  
a) Viari Territorial / Carrers (V1 / 
V2) 192.066,31 

CH1 4.559,25 

CH2-1 4.203,80 

CH2-2 3.849,17 

CH3-1 1.406,94 

CH3-2 6.003,26 

CH4-1 1.434,36 

CH4-2 6.003,26 

CH5-1 2.053,51 

CH5-2 1.434,36 

CH5-3 6.003,26 

CH6-1 361,44 

CH6-2 1.434,36 

CH6-3 6.003,26 

CH7 9.456,61 

CH8-1 2.001,53 

CH8-2 14.262,17 

CV1-1 14.452,20 

CV1-2 1.530,74 

CV2 15.224,17 

CV3 7.755,70 

C/ DE LA TERRA 2.257,97 

C/ DE L'AIGUA 652,39 

RONDA LLEVANT 46.111,68 

EV 1 2.595,56 

EV 3 7.675,52 

EV 6 7.429,62 

EV 10 15.910,22 

b) Franges de protecció (V3) 2.558,12 

EV 2 414,05 

EV 4 296,97 

EV 5 639,99 

EV 7 325,24 

EV 8 313,43 

EV 9 568,44 

TOTAL SISTEMA VIARI 194.624,43 
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2.- SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS:  D’acord amb l’article 240 de la normativa del 
POUM, el sistema d’equipaments comunitaris inclou els sòls que es destinen a usos 
públics col·lectius o comunitaris i a dotacions d’interès públic o social necessaris en 
funció de les característiques socio-econòmiques de la població. S’identifica en els 
plànols amb la clau E.   

Els equipaments seran de titularitat pública bé que de possible gestió privada per mitjà de 
concessió administrativa o altres mecanismes previstos per la legislació vigent. En 
aquest sentit es  podran crear entitats mixtes de gestió. 

El sistema d’Equipaments Comunitaris descrits en el present projecte comprèn les 
següents categories: 

� Centre d’activitats logístiques. clau A.L. Correspon al sòl d’equipaments 
comunitaris destinat al desenvolupament d’un centre d'activitats logístiques i de 
distribució i intercanvi de mercaderies al servei del conjunt de la ciutat.  

� Ambientals. clau E.8. Correspon als sòls d’equipaments comunitari destinats a 
una deixalleria i una depuradora. 

� Altres equipaments. clau E.10.1 Correspon al sòl d’equipament comunitari de 
l’àmbit de la Masia de Bellots al que no s’assigna cap destinació concreta. 

� Altres equipaments. clau E.10: Correspon al sòl d’equipament comunitari al que 
no s’assigna cap destinació concreta. 

 
SISTEMA D’EQUIPAMENTS Superficie 

a) Centre d'Activitats Logístiques (A.L) 64.395,41 

EQ 6 (illa 2)   

b) Ambientals (E.8) 8.576,05 

EQ 1   

EQ 3 (illa 9)   

c) Altres equipaments (E.10) 7.870,95 

EQ 5 (illa 18)   

d) Equipament masia Els Bellots (E.10.1) 30.874,09 

EQ 4.1 (illa 16)  

EQ 4.2 (illa 16)   

e) Equipament Parc Territorial (E.12) 15.396,18 

EQ 2 (illa 20)   

total equipaments 143.012,68 
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3.- SISTEMA D’ESPAIS LLIURES: d’acord amb l’article 248 de la normativa del POUM, 
comprèn els sòls sistematitzats com a espais lliures amb arbrat i jardineria, o amb 
superfícies continues que configuren espais de relació cívica, i aquells altres que degut 
a la seva naturalesa i la seva especialització es mantenen lliures d’edificació i altres 
usos. S’identifica en els plànols d'ordenació amb la clau P. 

El sistema d’Espais Lliures s’estructura en les categories següents: 

� Verds de protecció. clau P5: Correspon a aquells espais lliures que configuren 
franges o àmbits de contacte entre parts del sistema urbà i elements 
d'infrastructura de comunicacions que per la seva dimensió i configuració 
geomètrica, i la seva relació amb la resta del sistema tenen característiques 
d’espais verds, amb preeminència de la seva morfologia com a espais arbrats per 
damunt del seu caràcter d’espais de transició.  

� Parcs urbans de contacte. clau P.6: Correspon a aquells espais verds de gran 
extensió, emplaçats dintre del sòl urbà o urbanitzable, que configuren franges o 
àmbits de contacte i relació entre els límits del sistema urbà i els grans sistemes 
territorials exteriors a aquest 

� Complements de vialitat. clau P.10: Correspon als espais lliures associats o 
relacionats directament amb la xarxa viària que tenen un grau d’especialització 
pròpia que permet el desenvolupament de funcions de passeig i oci dels vianants 
en compatibilitat amb la circulació rodada. La funció bàsica d'aquests espais és la 
connectivitat entre la resta dels espais del sistema d’espais lliures. Es 
caracteritzen fonamentalment mitjançant bandes de passeig, ja sigui central 
(rambles) o lateral (bulevards), i es configuren bàsicament mitjançant les traces 
arbrades de nova plantació, o la potenciació i millora de les actuals.  
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SISTEMA D’ESPAIS LLIURES Superfície 

a) Verds de protecció (P.5) 15.793,13 

ZONA VERDA 4 6.514,31 

ZONA VERDA 5 645,91 

ZONA VERDA 27 1.190,80 

ZONA VERDA 28 1.899,63 

ZONA VERDA 29 2.443,06 

ZONA VERDA 30 577,98 

ZONA VERDA 31 1.055,99 

ZONA VERDA 32 1.465,45 

b) Parcs urbans de contacte (P.6) 131.914,83 

ZONA VERDA 1 11.400,00 

ZONA VERDA 2 13.661,98 

ZONA VERDA 3 1.716,37 

ZONA VERDA 14 100.248,41 
ZONA VERDA 20 2.463,00 

ZONA VERDA 21 1.704,12 

ZONA VERDA 33 720,95 
c) Complements de vialitat (P.10) 22.071,04 

ZONA VERDA 6 1.661,90 

ZONA VERDA 7 2.213,03 

ZONA VERDA 8 1.773,21 

ZONA VERDA 9 1.661,90 

ZONA VERDA 10 160,79 

ZONA VERDA 11 885,78 

ZONA VERDA 12 385,81 

ZONA VERDA 13 2.517,46 

ZONA VERDA 15 1.941,79 

ZONA VERDA 16 277,35 

ZONA VERDA 17 277,35 

ZONA VERDA 18 277,35 

ZONA VERDA 19 81,41 

ZONA VERDA 22 561,9 

ZONA VERDA 23 572,52 

ZONA VERDA 24 4.645,66 

ZONA VERDA 25 1.075,73 

ZONA VERDA 26 1.100,10 

TOTAL ZONA VERDA 169.779,00 

D’acord amb el que preveu l’article 121 del Decret Legislatiu 1/2005 pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, la transmissió al municipi, en ple 
domini i lliure de càrregues, de tots els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta segons 
el planejament, per a llur incorporació al patrimoni municipal del sòl o llur afectació als 
usos previstos, es produirà mitjançant l’aprovació definitiva del present Projecte de 
Reparcel.lació. 
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4.- SISTEMA D’INFRASTRUCTURES DELS SERVEIS TÈCNICS: D’acord amb l’article 245 de la 
normativa del POUM, comprèn les instal·lacions i els espais reservats pels serveis 
d’abastament d’aigües, evacuació i depuració d’aigües residuals, centrals receptores i 
distribuïdores d’energia elèctrica i la xarxa d’abastament, centres de producció o 
transformació de gas i la seva xarxa de distribució, centrals de comunicació i de 
telèfon. S’identifica als plànols amb la clau T. 

El sistema d’infrastructures dels serveis tècnics s’estructura en els plànols d'ordenació 
en les categories següents : 

� Energia clau T.3. Comprèn les àrees destinades a estacions de transformació 
de l’energia i a la instal·lació d’un pòrtic de conversió aeri-soterrat de línia d’alta 
tensió anomenada Adrall. La situació d’aquests sòls té caràcter indicatiu podent-
ne ajustar la seva posició al traçat definitiu de la xarxa de mitja i baixa tensió.  

� Sanejament clau T.2. Comprèn l’àrea destinada a la instal·lació d’una estació de 
bombeig de les aigües residuals. La situació d’aquest sòl té caràcter indicatiu 
podent-ne ajustar la seva posició al traçat definitiu de la xarxa de sanejament.  

 
SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS Superfície  

a) Energia (T.3) 7.176,49 

ST 2   

ST 3   

ST 4   

b) Sanejament (T.2) 112,00 

ST 1   

TOTAL SERVEIS TÈCNICS 7.288,49 

 

 

LA DESCRIPCIÓ DE LES ESMENTADES FINQUES ÉS LA SEGÜENT : 
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1.- SISTEMA D’ESPAIS LLIURES  
 
SUPERFÍCIE TOTAL 169.779,00 m2 

 
A) VERDS DE PROTECCIÓ 

 
SUPERFÍCIE TOTAL 15.793,13 m2 

 

ZONA VERDA  4 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 4 
Superfície 6.514,31  m2 
Perímetre 591,50 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 4 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície SIS MIL CINC-CENTS CATORZE I TRENTA-
UN DECÍMETRES QUADRATS (6.514,31 m2). Limita, al Nord , mitjançant  quatre 
línies corbes de 15,17 metres linials, 13,74 metres linials, 193,49 metres linials,  i 45,30 
metres linials respectivament,  amb el sistema viari, Via C.H.1. resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  cinc línies rectes de 114,71 metres linials, 46,65 
metres linials,  60,05 metres linials,  27,25 metres linials,  i 19,00 metres linials 
respectivament, amb el límit de l’àmbit del present projecte de reparcel·lació, al nord 
de l’autopista C-58; a l’Est , mitjançant una línia corba de 37,56 metres linials, amb el 
sistema viari, via C.H.1, i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 2,86 metres linials, 
amb lel límit de l’àmbit resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament . 
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ZONA VERDA  5 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 5 
Superfície 645,91  m2 
Perímetre 140,27 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 5 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície SIS-CENTS QUARANTA-CINC  METRES I 
NORANTA-UN DECÍMETRES QUADRATS (645,91 m2). Limita, al Nord , mitjançant  
una línia recta de 50,05 metres linials, amb el sistema viari, Via C.H.1. resultant de la 
present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 49,75 metres linials, amb 
el sistema viari, via ronda de llevant, que llinda amb el límit de l’àmbit del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant el vèrtex, amb la rotonda que constitueix 
la Zona Verda 6; i a l’Oest , mitjançant  una línia corba de 37,39 metres linials, amb el 
sistema viari, Via C.H.1. resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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ZONA VERDA  27 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 27 
Superfície 1.190,80  m2 
Perímetre 280,58 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 27, del Projecte 
de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície MIL CENT NORANTA  METRES I VUITANTA 
DECÍMETRES QUADRATS (1.190,80 m2). Limita, al Nord , mitjançant  tres línies 
rectes de 17,77, 31,30 i 24,75 metres linials respectivament, amb el sistema viari, part 
del nus de vialitat de la via EV-10 i una línia corba de 46,38 metres linials, amb el 
sistema viari, Via C.V.3. resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una 
línia recta de 14,37 metres linials, amb la Zona verda 25, i mitjançant dues línies rectes 
de 21,12 i 61,10 metres linials respectivament, amb l’equipament 5 de la illa 18, 
resultant de la present reparcel·lació; a l’Est , mitjançant el vèrtex, amb el sistema viari, 
Via C.V.3. resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta 
de 18,90 metres linials, amb el sistema viari, via EV-10, límit de l’àmbit resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic es sol.licita la inmatriculació de 
la mateixa a favor de la corporació Local. 
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ZONA VERDA  28 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 28 
Superfície 1.899,63  m2 
Perímetre 165,94 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, englobada dins el nus de vialitat amb 
tres bifurcacions, de la via E.V-10, resultant zona verda 28 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície MIL VUIT-CENTS NORANTA-NOU  METRES 
I SEIXANTA-TRES DECÍMETRES QUADRATS (1.899,63 m2). Limita, al Nord , 
mitjançant  una línia recta de 8,10 metres linials i una línia corba de 20,11 metres 
linials respectivament, amb el sistema viari, nus de vialitat de la via EV-10, resultant de 
la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies corbes de 10,00 metres linials i 
53,44 metres linials respectivament, amb el sistema viari, nus de vialitat de la via EV-
10, resultant de la present reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia corba de 31,56 
metres linials, amb el sistema viari, nus de vialitat de la via EV-10, resultant de la 
present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant dues línies rectes de 26,82 metres linials i 
17,05 metres linials respectivament, amb el sistema viari, nus de vialitat de la via EV-
10, resultant del present projecte de reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic . 
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ZONA VERDA 29 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 29 
Superfície 2.443,06  m2 
Perímetre 211,62 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, englobada dins el nus de vialitat amb 
tres bifurcacions, de la via E.V-10, resultant zona verda 29 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-
TRES METRES I SIS DECÍMETRES QUADRATS (2.443,06 m2). Limita, al Nord , 
mitjançant tres línies de 20,20, 17,90, i 16,50 metres linials respectivament, amb el 
límit nord-oest de l’àmbit resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant una 
línia recta de 72,80 metres linials, amb el sistema viari, nus de vialitat de  la via EV-10, 
resultant de la present reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia corba de 22,36 
metres linials, amb el sistema viari, nus de vialitat de la via EV-10, resultant de la 
present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant tres línies de 34,85, 7,87, i 19,15 metres 
respectivament, amb el sistema viari, nus de vialitat de la via EV-10, resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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ZONA VERDA  30 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 30 
Superfície 577,98  m2 
Perímetre 153,30 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, englobada dins el nus de vialitat amb 
tres bifurcacions, de la via E.V-10, resultant zona verda 30 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma triangular i superfície CINC-CENTS SETANTA-SET METRES I 
NORANTA-VUIT DECÍMETRES QUADRATS ( 577.98 m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 58,57 metres linials, amb el límit nord de l’àmbit, resultant de la 
present reparcel·lació; al Sud , mitjançant tres línies rectes de 19,75, 25,90, i 21,15 
metres linials respectivament, amb el sistema viari, nus de vialitat de la via EV-10, 
resultant de la present reparcel·lació; a l’Est , mitjançant el vèrtex, amb el sistema viari, 
via E.V-10, i amb el límit de l’àmbit resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , 
mitjançant una línia corba de 26,84 metres linials, amb el sistema viari, nus de vialitat 
de la via EV-10, resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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ZONA VERDA 31 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 31 
Superfície 1.055,99  m2 
Perímetre 208,61 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, englobada dins el nus de vialitat amb 
tres bifurcacions, de la via E.V-10, resultant zona verda 31 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície MIL CINQUANTA-CINC METRES I 
NORANTA-NOU DECÍMETRES QUADRATS (1.055,99m2). Limita, al Nord , 
mitjançant tres línies rectes de 27,13, 30,40, i 7,19 metres linials respectivament, amb 
el sistema viari, nus de vialitat de la via EV-10, resultant de la present reparcel·lació; al 
Sud , mitjançant el vèrtex, amb el sistema viari, nus de vialitat de la via EV-10, resultant 
de la present reparcel·lació; a l’Est , mitjançant dues línies rectes de 23,55 i 31,25 
metres linials i una línia corba de 26,07 metres linials respectivament, amb el sistema 
viari, nus de vialitat de la via EV-10, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , 
mitjançant una línia corba de 55,36 metres linials, amb el sistema viari, nus de vialitat 
de la via EV-10, resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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ZONA VERDA  32 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 32 
Superfície 1.465,45  m2 
Perímetre 367,93 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 32 del Projecte 
de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC  
METRES I QUARANTA-CINC DECÍMETRES QUADRATS (1.465,4 5 m2). Limita, al 
Nord , mitjançant  dues línies corbes de 52,64 i 13,97  metres linials respectivament 
amb el sistema viari, via EV-10, resultant de la present reparcel·lació; al Sud , 
mitjançant  dues línies rectes de 28,20 metres linials i 35,06 metres linials 
respectivament, amb el sistema viari, via C.V.3, resultant de la present reparcel·lació; a 
l’Est , mitjançant quatre linies corbes de 32,88, 68,75, 45,30, i 18,72 metres linials 
respectivament, amb el sistema viari, via C.V.3, resultant de la present reparcel·lació; i 
a l’Oest , mitjançant dues línies de 47,88, i 33,96, metres linials respectivament, amb el 
sistema viari, nus de vialitat de la via EV-10, resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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B) PARCS URBANS DE CONTACTE 

 
SUPERFÍCIE TOTAL 131.914,83 m2 

 

ZONA VERDA  1 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 1 
Superfície 11.400,00  m2 
Perímetre 1.016,60 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 1 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície ONCE MIL QUATRE-CENTS METRES 
QUADRATS (11.400,00m2). Limita, al Nord , mitjançant  quatre línies corbes línies 
30,13 metres linials, 59,43 metres linials,  93,21 metres linials,  i 47,12 metres linials 
respectivament, amb el sistema viari, via ronda de llevant, i mitjançant una línia recta 
de 45,65 metres linials,  amb el límit de l`àmbit, al sud de l’autopista C-58; al Sud , 
mitjançant  tres línies corbes de 76,25 metres linials,  123,20 metres linials,  i 49,19 
metres linials, amb el límit sud de l’àmbit del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , 
mitjançant quatre línies de 66,51 metres linials, 42,93 metres linials,  35,36 metres 
linials,   i 45,90 metres linials respectivament, amb el límit sud-est de l’àmbit del 
present projecte de reparcel·lació, i a l’Oest , mitjançant  tres línies rectes de 20,23 
metres linials, 11,28 metres linials, i 129,60 metres linials respectivament, amb lel límit 
sud-oest de l’àmbit resultant de la present reparcel·lació, i mitjançant una línia corba de 
104,43 metres linials,amb el sistema viari, via ronda de llevant, resultant de la present 
reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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ZONA VERDA  2 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 2 
Superfície 13.661,98  m2 
Perímetre 493,55 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 2 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície TRETZE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-UN 
METRES I NORANTA-VUIT DECÍMETRES QUADRATS (13.661,9 8m2). Limita, al 
Nord , mitjançant  cinc línies corbes de 27,90, 66,52, 18,15, 39,73, i 20,26 metres 
linials respectivament, amb el límit de l’àmbit resultant de la present reparcel·lació, al 
sud de l’autopista C-58; al Sud , mitjançant  una línia corba de 76,73 metres linials,  
amb el sistema viari, via ronda de llevant, resultant del present projecte de 
reparcel·lació; a l’Est , mitjançant dues línies corbes de 41,39, i 97,25 metres linials 
respectivament, amb el sistema viari, via ronda de llevant, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  tres línies de 13,89, 30,47, i 40,95  
metres linials, amb lel límit sud-oest de l’àmbit resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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ZONA VERDA  3 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 3 
Superfície 1.716,37 m2 
Perímetre 570,63 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 3 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma triangular i superfície MIL SET-CENTS SETZE METRES I 
TRENTA-SET DECÍMETRES QUADRATS (1.716,37m2). Limita, al Nord , mitjançant  
el vèrtex, amb el sistema viari, Via ronda de llevant, resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , una  línia recta de 74,50 metres linials,  amb el sistema viari, via 
E.V.1, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
corba de 128,68 metres linials, amb el sistema viari, via ronda de llevant, resultant del 
present projecte de reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant una línia corba de 85,53  
metres linials, amb el sistema viari, via ronda de llevant, resultant de la present 
reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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ZONA VERDA  14 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 14 
Superfície 100.248,41 m2 
Perímetre 3.463,23 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 14 del Projecte 
de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície CENT  MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT 
METRES I QUARANTA-UN DECÍMETRES QUADRATS (100.248,4 1m2). Limita, al 
Nord , mitjançant  el vèrtex, la franja de protecció E.V.9, límit de l’àmbit, resultant de la 
present reparcel·lació; al Sud , mitjançant el vèrtex,  amb el sistema viari, via E.V-1, i 
amb l’equipament 1, destinat a depuradora, resultants del present projecte de 
reparcel·lació; a l’Est , abarca tota la façana del polígon d’actuació de la present 
reparcel·lació i llinda amb el límit est de làmbit, i amb part de l’equipament 1, destinat a 
depuradora, resultants del present projecte de reparcel·lació; i a l’Oest , amb tota 
l’allargada del sistema viari, ronda de llevant, fins a la via EV-1, resultant de la present 
reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic . 
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ZONA VERDA  20 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 20 
Superfície 2.463,00 m2 
Perímetre 175,92 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 20 del Projecte 
de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II, situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma circular i superfície DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES 
METRES QUADRATS (2.463,00m2), i un radi de 28 metres. Limita, mitjançant dues 
línies corbes de 93,27 metres linials i 82,66 metres linials: al Nord , amb el sistema 
viari, Via ronda de llevant, resultant de la present reparcel·lació; al Sud , amb el 
sistema viari, vies ronda de llevant i E.V.6 resultants del present projecte de 
reparcel·lació; a l’Est , amb la Zona Verda 14, resultant del present projecte de 
reparcel·lació; i a l’Oest , amb el sistema viari, vies C.H.8 i C.H.7 resultants de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic . 
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ZONA VERDA  21 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 21 
Superfície 1.704,12 m2 
Perímetre 284,64 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 21 del Projecte 
de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície MIL SET-CENTS QUATRE METRES I 
DOTZE DECÍMETRES QUADRATS (1.704,12m2). Limita, al Nord , mitjançant  una 
línia recta de 124,07 metres linials, amb el sistema viari, Via C.H.8, resultant de la 
present reparcel·lació; al Sud , mitjançant una línia recta de 124,07 metres linials,  amb 
el sistema viari, via C.H.7 resultant de la present reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una 
línia recta de 27,00 metres linials, amb la rotonda que conforma la Zona Verda 20, 
resultant del present projecte de reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant una línia recta de 
9,50 metres linials, amb el sistema viari, via C.H.7 resultant de la present 
reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic . 
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ZONA VERDA  33 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 33 
Superfície 720,95 m2 
Perímetre 173,90 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 33 del Projecte 
de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície SET-CENTS VINT METRES I NORANTA-
CINC DECÍMETRES QUADRATS (720,95m2). Limita, al Nord , mitjançant  tres línies 
rectes de 19,83 metres linials, 39,65 metres linials, i 13,40 metres linials 
respectivament, l’equipament 1, destinat a depuradora, resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant una línia corba de 79,76 metres linials,  amb el 
sistema viari, via E.V.1 resultant de la present reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una 
línia recta de 10,26 metres linials, amb el límit de l’àmbit, resultant del present projecte 
de reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant el vèrtex, amb l’equipament 1, destinat a 
depuradora, i amb el sistema viari, via E.V.1, resultants de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic . 
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C) COMPLEMENTS DE VIALITAT 
 
SUPERFÍCIE TOTAL 22.071,04 m2 

 

ZONA VERDA  6 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 6 
Superfície 1.661,90 m2 
Perímetre 144,51 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, rotonda resultant zona verda 6 del 
Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma circular i superfície MIL SIS-CENTS SEIXANTA-UN 
METRES I NORANTA DECÍMETRES QUADRATS (1.661,90m2), i un radi de 23 
metres. Limita, mitjançant dues línies corbes de 63,40 metres linials i 81,11 metres 
linials: al Nord , amb el sistema viari, via E.V.3, resultant de la present reparcel·lació; al 
Sud , amb el sistema viari, via E.V.3, resultant del present projecte de reparcel·lació; a 
l’Est , amb l’equipament 2, resultant del present projecte de reparcel·lació; i a l’Oest , 
amb el sistema viari, via  C.H.1, i amb la sona verda 5,  resultants de la present 
reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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ZONA VERDA  7 
 
 
Finca Resultant 7 
Superfície 2.213,03 m2 
Perímetre 229,41 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 7  del Projecte 
de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície DOS MIL DOS-CENTS TRETZE METRES I 
TRES DECÍMETRES QUADRATS (2.213,09m2). Limita, al Nord , mitjançant una línia 
corba de 32,55 metres linials, amb la rotonda que conforma la zona verda 9,  resultant 
de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 27,70 metres linials i 
amb una línia corba de 39,13 metres linials respectivament, amb el sistema viari, via 
via E.V.3, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est  mitjançant  una línia 
corba de 77,87 metres linials, amb el sistema viari, via ronda de llevant, resultant de la 
present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant dues línies rectes de 32,61 i 10,00 metres 
linials,  amb el sistema viari, via via E.V.3 resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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ZONA VERDA  8 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 8 
Superfície 1.773,21 m2 
Perímetre 603,49 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 8 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL SET-CENTS SETANTA-TRES 
METRES I VINT-I-UN DECÍMETRES QUADRATS (1.773,21m2) . Limita, al Nord , 
mitjançant  una línia recta de 295,61 metres linials, amb el sistema viari, Via C.H.2, 
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant una línia recta de 295,61 
metres linials,  amb el sistema viari, via C.H.2-1 resultant de la present reparcel·lació; a 
l’Est , mitjançant una línia recta de 5,26 metres linials, amb la rotonda que conforma la 
Zona Verda 9, resultant del present projecte de reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant 
una línia recta de 5,13  metres linials, amb el límit de l’àmbit resultant de la present 
reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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ZONA VERDA 9 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 9 
Superfície 1.661,90 m2 
Perímetre 144,51 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, rotonda resultant zona verda 9 del 
Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma circular i superfície MIL SIS-CENTS SEIXANTA-UN 
METRES I NORANTA DECÍMETRES QUADRATS (1.661,90m2), i un radi de 23 
metres. Limita, mitjançant dues línies corbes de 63,40 metres linials i 81,11 metres 
linials: al Nord , amb el sistema viari, Via ronda de llevant, resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , amb el sistema viari, Via E.V.3 resultant del present projecte de 
reparcel·lació; a l’Est , amb la zona verda 10, resultant del present projecte de 
reparcel·lació; i a l’Oest , amb el sistema viari, vies C.H.2-1 i C.H.2-2, resultants de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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ZONA VERDA  10 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 10 
Superfície 160,79 m2 
Perímetre 86,56 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 10 del Projecte 
de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma triangular i superfície CENT SEIXANTA METRES I SETANTA-
NOU DECÍMETRES QUADRATS (160,79m2). Limita, al Nord , mitjançant  el vèrtex, 
amb la zona verda 11, resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant el 
vèrtex,  amb el sistema viari, via ronda de llevant, resultant de la present reparcel·lació; 
a l’Est , mitjançant una línia recta, amb el sistema viari, via ronda de llevant resultant de 
la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant dues línies corbes de 12,56 i 24,08  
metres linials respectivament, amb el la rotonda que conforma la zona verda 9 i amb el 
sistema viari, via ronda de llevant, resultants del present projecte de reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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ZONA VERDA 11 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 11 
Superfície 885,78 m2 
Perímetre 248,31 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 11 del Projecte 
de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma triangular i superfície VUIT-CENTS VUITANTA-CINC METRES I 
SETANTA-VUIT DECÍMETRES QUADRATS (885,78m2). Limita, al Nord , mitjançant  
el vèrtex, el sistema viari, ronda de llevant, resultant de la present reparcel·lació; al 
Sud , mitjançant el vèrtex,  amb el sistema viari, via ronda de llevant, i amb la rotonda 
que constitueix la zona verda 9 resultant de la present reparcel·lació; a l’Est , 
mitjançant una línia recta, amb el sistema viari, via ronda de llevant resultant de la 
present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant una línia recta i una línia corba, amb la 
amb el sistema viari, via ronda de llevant, resultant del present projecte de 
reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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ZONA VERDA  12 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 12 
Superfície 385,81 m2 
Perímetre 389,83 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 12 del Projecte 
de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície TRES-CENTS VUITANTA-CINC METRES I 
VUITANTA-UN DECÍMETRES QUADRATS (385,81m2). Limita, al Nord , amb el 
sistema viari, via E.V-6, resultant de la present reparcel·lació; al Sud , amb el sistema 
viari, via E.V-6, resultant de la present reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta 
amb el sistema viari, via E.V-6, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , 
mitjançant línia recta, amb les finques nº 14-e i 14-h resultants del present projecte de 
reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic . 
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ZONA VERDA  13 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 13 
Superfície 2.517,46 m2 
Perímetre 1.769,01 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 13 del Projecte 
de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma allargada i superfície DOS-MIL CINC-CENTS DISSET METRES I 
QUARANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (2.517,46m2). Limita, al Nord , amb la 
rotonda que constitueix la zona verda 20, resultant de la present reparcel·lació; al Sud , 
amb la rotonda que constitueix la zona verda 9, resultant de la present reparcel·lació; a 
l’Est , abarca en tota la seva llargada, en línia recta, la ronda de llevant resultant del 
present projecte de reparcel·lació; i a l’Oest , abarca en tota la seva llargada, en línia 
recta, la ronda de llevant resultant del present projecte de reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic . 
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ZONA VERDA  15 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 15 
Superfície 1.941,79 m2 
Perímetre 1.557,41 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 15 del Projecte 
de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície MIL NOU-CENTS QUARANTA-UN METRES 
I SETANTA-NOU DECÍMETRES QUADRATS (1.941,79m2). ). Limita, al Nord , amb el 
sistema viari, ronda de llevant, a poca distància de la rotonda que constitueix la zona 
verda 20, resultant de la present reparcel·lació; al Sud , amb la rotonda que constitueix 
la zona verda 9, resultant de la present reparcel·lació; a l’Est , abarca en tota la seva 
llargada, en línia recta, la ronda de llevant resultant del present projecte de 
reparcel·lació; i a l’Oest , abarca en tota la seva llargada, en línia recta, la via E.V-6, 
resultant del present projecte de reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic . 
. 
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ZONA VERDA  16 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 16 
Superfície 277,35 m2 
Perímetre 281,35 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 16 del Projecte 
de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície DOS-CENTS SETANTA-SET METRES I 
TRENTA-CINC DECÍMETRES QUADRATS (277,35m2). Limita, al Nord , en línia 
recta, amb el sistema viari, via E.V-6, resultant de la present reparcel·lació; al Sud , en 
línia recta,  amb el sistema viari, via E.V-6, resultant de la present reparcel·lació; a 
l’Est , en línia recta, i en tota la seva llargada, amb el sistema viari, via E.V-6, resultant 
de la present reparcel·lació; i a l’Oest , en línia recta, i en tota la seva llargada, amb les 
finques nº 13-e i 13-e’ resultants del present projecte de reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic . 
. 
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ZONA VERDA  17 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 17 
Superfície 277,35 m2 
Perímetre 281,35 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 17 del Projecte 
de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície DOS-CENTS SETANTA-SET METRES I 
TRENTA-CINC DECÍMETRES QUADRATS (277,35m2  Limita, al Nord , en línia recta, 
amb el sistema viari, via E.V-6, resultant de la present reparcel·lació; al Sud , en línia 
recta,  amb el sistema viari, via E.V-6, resultant de la present reparcel·lació; a l’Est , en 
línia recta, i en tota la seva llargada, amb el sistema viari, via E.V-6, resultant de la 
present reparcel·lació; i a l’Oest , en línia recta, i en tota la seva llargada, amb les 
finques nº 12-e i 12-e’ resultants del present projecte de reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
 
 



79/434 

ZONA VERDA  18 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 18 
Superfície 277,35 m2 
Perímetre 281,35 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 18 del Projecte 
de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície DOS-CENTS SETANTA-SET METRES I 
TRENTA-CINC DECÍMETRES QUADRATS (277,35m2). Limita, al Nord , en línia 
recta, amb el sistema viari, via E.V-6, resultant de la present reparcel·lació; al Sud , en 
línia recta,  amb el sistema viari, via E.V-6, resultant de la present reparcel·lació; a 
l’Est , en línia recta, i en tota la seva llargada, amb el sistema viari, via E.V-6, resultant 
de la present reparcel·lació; i a l’Oest , en línia recta, i en tota la seva llargada, amb les 
finques nº 11-e i 11-e’ resultants del present projecte de reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
 
 



80/434 

ZONA VERDA  19 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 19 
Superfície 81,41 m2 
Perímetre 85,41 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 19 del Projecte 
de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície VUITANTA-UN METRES I QUARANTA-UN 
DECÍMETRES QUADRATS (81,41m2). Limita, al Nord , en línia recta, amb el sistema 
viari, via E.V-6, resultant de la present reparcel·lació; al Sud , en línia recta,  amb el 
sistema viari, via E.V-6, resultant de la present reparcel·lació; a l’Est , en línia recta, i 
en tota la seva llargada, amb el sistema viari, via E.V-6, resultant de la present 
reparcel·lació; i a l’Oest , en línia recta, i en tota la seva llargada, amb la finca nº 10-e 
resultant del present projecte de reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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ZONA VERDA  22 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 22 
Superfície 561,90 m2 
Perímetre 319,32 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 22 del Projecte 
de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície CINC-CENTS SEIXANTA-UN METRES I 
NORANTA DECÍMETRES QUADRATS (561,90m2). Limita, al Nord , mitjançant  una 
línia recta de 154,18 metres linials, amb el sistema viari, Via C.H.8, resultant de la 
present reparcel·lació; al Sud , mitjançant una línia recta de 154,18 metres linials,  amb 
el sistema viari, via C.H.7 resultant de la present reparcel·lació; a l’Est , mitjançant  una 
línia recta de 2,00 metres linials, amb la zona verda 21, resultant del present projecte 
de reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant una línia recta de 2,00 metres linials, amb la via 
que connecta les vies C.H.8 i C.H.7 resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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ZONA VERDA 23 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 23 
Superfície 572,52 m2 
Perímetre 324,84 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 23 del Projecte 
de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície CINC-CENTS SETANTA-DOS METRES I 
CINQUANTA-DOS DECÍMETRES QUADRATS (572,52m2). Limita, al Nord , 
mitjançant  una línia recta de 159,48 metres linials, amb el sistema viari, Via C.H.8, 
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant una línia recta de 156,83 
metres linials,  amb el sistema viari, via C.H.7 resultant de la present reparcel·lació; a 
l’Est , mitjançant una línia recta de 2,00 metres linials, amb la via que connecta les vies 
C.H.8 i C.H.7 resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant una línia recta 
de 3,78 metres linials, amb el sistema viari, Via C.V.3 resultant de la present 
reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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ZONA VERDA  24 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 24 
Superfície 4.645,66 m2 
Perímetre 308,87 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant número 24  del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC 
METRES I SEIXANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (4.645,66 m2). Limita, al Nord , 
mitjançant una línia recta de 88,80 metres linials, amb el sistema viari, via C.H.8,  
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 77,52 
metres linials, amb el límit de l’àmbit resultant del present projecte de reparcel·lació; a 
l’Est  mitjançant  tres línies rectes de 11,85, 8,30, i 56,08 metres linials respectivament 
amb el sistema viari, via C.V.3  resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , 
mitjançant una línia recta de 59,80 metres linials,  amb el límit de l’àmbit resultant de la 
present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament . 
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ZONA VERDA 25 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 25 
Superfície 1.075,73 m2 
Perímetre 280,58 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant número 25  del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície MIL SETANTA-CINC METRES I SETANTA-
TRES DECÍMETRES QUADRATS (1.075,73m2). Limita, al Nord , mitjançant una línia 
recta de 14,37 metres linials, amb la zona verda 27, i mitjançant una línia recta de 
35,57 metres linials, amb la finca d’equipaments nº 5, resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 50,15 i 9,00 metres linials, amb 
el límit de l’àmbit resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est  mitjançant  
una linia recta de 79,63 metres linials amb el sistema viari, via C.H.8-1  resultant de la 
present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant una línia recta de 74,21 metres linials,  
amb el límit de l’àmbit resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic . 
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ZONA VERDA  26 
 
 
Finca Resultant Zona Verda 26 
Superfície 1.100,10  m2 
Perímetre 146,10 m 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, resultant zona verda 26 del Projecte 
de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície MIL CENT METRES I DEU DECÍMETRES 
QUADRATS (1.100,10 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia recta de 53,40 
metres linials, amb el sistema viari, via EV-10, resultant de la present reparcel·lació; al 
Sud , mitjançant quatre línies corbes de 13,10 metres linials, 12,55 metres linials, i 
43,51 metres linials respectivament amb el sistema viari, via EV-10, resultant de la 
present reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 14,10 metres linials, amb el 
sistema viari, via EV-10, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant 
una línia recta de 2,00 metres linials, amb el sistema viari, via EV-10, resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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2.- SISTEMA D’EQUIPAMENTS  
 
SUPERFÍCIE TOTAL 143.012,68 m2 

 
A) CENTRE D’ACTIVITATS LOGÍSTIQUES 
 

 

ILLA 2: EQUIPAMENT Nº6 (EQ6)  
 
 
Finca Resultant ILLA 2: EQ 6 
Superfície 64.395,41 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Equipament 6 , de la illa nº 2, del Projecte de Reparcel.lació 
del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de Terrassa. De forma 
irregular i superfície SEIXANTA-QUATRE  MIL TRES-CENTS NORANTA-CINC 
METRES I QUARANTA-UN DECÍMETRES QUADRATS (64.395,41 m2). Limita, al 
Nord , mitjançant una línia recta de 68,07 metres linials, tres línies corbes de 67,68, 
72,19, i 16,95 metres linials i dues línies rectes de 12,00 i 62,95 metres linials 
respectivament, amb el sistema viari, via E.V.10, límit de làmbit, resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  tres línies rectes de 261,23, 8,30, i 29,00 metres 
linials respectivament, amb el sistema viari, via C.H.8, resultant del present projecte de 
reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia corba de 44,64 metres linials i una línia recta 
de 201,25 metres linials respectivament, amb el sistema viari, via ronda de llevant, 
resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 219,32 
metres linials, amb la illa núm.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ : 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
3219,77KW. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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B) AMBIENTALS 

 
SUPERFÍCIE TOTAL 8.576,05 m2 

EQUIPAMENT Nº1 (EQ1) 
 
 
Finca Resultant EQ 1 
Superfície 4.372,86 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Equipament 1, destinat a depuradora, del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície QUATRE MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS 
METRES I VUITANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (4.372,86 m2). Limita, al Nord , 
mitjançant vuit línie rectes de 34,10, 13,30, 25,55, 19,40, 24,35, 14,70, 16,86 i 9,44 
metres linials, tres línies corbes de 67,68, 72,19, i 16,95 metres linials respectivament, 
amb el límit de l’àmbit,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  quatre 
línies rectes de 15,80, 19,65, 39,85, i 13,40 metres linials respectivament, amb la zona 
verda 33 resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 40,24 metres linials, amb el límit de l’àmbit resultant de la present 
reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  dues línies rectes de 33,67 i 33,83 metres linials, 
amb la zona verda 14,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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ILLA 9: EQUIPAMENT Nº3 (EQ3)  
 
 
Finca Resultant EQ 3 
Superfície 4.203,19 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Equipament 3 del Projecte de Reparcel.lació del Sector 
Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de Terrassa. De forma irregular i 
superfície QUATRE MIL DOS-CENTS TRES METRES I DINOU DECÍMETRES 
QUADRATS (4.203,19m2). Limita, al Nord , mitjançant una línia recta de 49,94 metres 
linials, amb el sistema viari, via C.H.3,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , 
mitjançant  una línia recta de 59,28 metres linials, amb el límit de l’àmbit, resultant del 
present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 69,10 metres 
linials, amb el sistema viari. Via C.V.1 resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , 
mitjançant  una línia recta de 29,84 metres linials, amb el límit de l’à,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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C) ALTRES EQUIPAMENTS 
 

EQUIPAMENT Nº5 (EQ5) 
 
 
Finca Resultant EQ5 
Superfície 7.870,95 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Equipament 5 del Projecte de Reparcel.lació del Sector 
Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de Terrassa. De forma irregular i 
superfície SET MIL VUIT-CENTS SETANTAMETRES I NORANTA-CINC 
DECÍMETRES QUADRATS (7.870,95m2). Limita, al Nord , mitjançant dos línies rectes 
de 21,12, i 61,10 metres línials, i una línia corba de 32,35 metres linials 
respectivament, i dues línies corbes de 72,21 i 22,81 metres linials respectivament, 
amb el sistema d’espais lliures,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , 
mitjançant  una línia recta de 84,32 metres linials, amb el sistema viari, via C.H.8 
resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est  mitjançant  una línia recta de 
84,25 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.3., resultant de la present 
reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant dues línies rectes de 35,57 i 69,53 metres linials 
respectivament,  amb el límit de l’àmbit resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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D) EQUIPAMENT MASIA ELS BELLOTS 

 

EQUIPAMENT Nº4.1 (EQ4.1) 
 
Finca Resultant EQ4 
Superfície 30.955,09 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 
 
DESCRIPCIÓ: URBANA. Equipament 4, del Projecte de Reparcel.lació del Sector 
Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de Terrassa. De forma irregular i 
superfície TRENTA MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC METRES I NOU 
DECÍMETRES QUADRATS (30.955,09m2). Limita, al Nord , mitjançant dues línies 
corbes de 36,37, i 22,81 metres línials respectivament, amb el sistema viari via C.H.5, i 
mitjançant deu línies rectes de 15,50, 6,25, 3,3, 35,71, 25,17, 12,40, 14,35, 18,13, 
11,71, i 22,89 metres linials respectivament, amb la finca EQ 4.2  resultant de la 
present reparcel·lació; al Sud , mitjançant nou línies rectes de 19’80, 36’65, 37’70, 
52’96, 24’10, 64’95, 13’49, i 16’89 metres linials respectivament, i una línia corba de 
19,54 metres linials, amb el límit de l’àmbit resultant del present projecte de 
reparcel·lació; a l’Est , mitjançant sis línies rectes de 77,70, 18,30, 90,52, 100,75, 
100,75, i 10,54 metres linials respectivament i una línia corba de 8,87 metres linials,  
amb el sistema viari, via  C.V.2 resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , 
mitjançant  nou línies rectes  de 10,07, 1,44, 21,07, 0,29, 21,62, 16,37, 9,19, 19,00 i 
16,11 metres linials, amb la finca EQ 4.2  resultant de la present 
reparcel·lació”.CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues, arrendataris i 
ocupants. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
309,56KW. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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EQUIPAMENT Nº4.2 (EQ4.2) 
 
Finca Resultant EQ4.2 
Superfície 15.819,00 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

DESCRIPCIÓ REGISTRAL : URBANA, parcel.la assenyalada amb el número 8 
e en el polígon Industrial “Els Bellots” al terme municipal de Terrassa, de figura 
irregular i de 15.819,00  metres quadrats de superficie. Afronta al Nord amb el 
límit del polígon i al carrer de l’Aigua; a l’est amb el límit del polígon; al Sud, 
amb parcel.la número 9i, a l’Oest amb la variant de l’Avinguda del Vallès. 
Existeix sobre aquesta finca la masia dels Bellots i altres edificacions annexes 
dús agropecuari. 

INSCRIPCIÓ: Actualment aquesta finca es troba inscrita al Registro de la Propiedad 
número 1 de Terrassa, al Folio 216 del Tomo 2127, libro 1025, Finca número 65.150 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 158,18 
KW. 
 
 
ADJUDICACIÓ/TITOL  DE PROPIETAT: Es confirma la titularitat i s’adjudica aquesta 
finca a  la companyia “Foment de Terrassa, S.A” la qual ja era titular de la mateixa en 
virtut d’escriptura autoritzada el 12 de desembre de 1989, pel Notari de Terrassa, 
Antonio Alvarez Hernandez, de cessió gratuïta de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
 
 
 



92/434 

E) EQUIPAMENT PARC TERRITORIAL 
 

EQUIPAMENT Nº2 (EQ2) 
 
 
Finca Resultant EQ2 
Superfície 15.396,18 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Equipament 2 del Projecte de Reparcel.lació del Sector 
Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de Terrassa. De forma irregular i 
superfície QUINZE MIL TRES-CENTS NORANTA-SISMETRES I DIVUIT 
DECÍMETRES QUADRATS (15.396,18m2). Limita, al Nord , mitjançant una línia corba 
de 88,37 metres línials, amb el sistema viari, via E.V.3,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia corba de 50,00 metres linials, amb el límit 
sud-oest de l’àmbit resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est ; mitjançant 
línies corbes de 95,61, 59,06, i 74,41 metres linials respectivament,  amb el sistema 
viari, via ronda de llevant, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  
una línia recta de 34,45 metres linials, i quatre línies corbes de 24,79, 53,41, 11,39, i 
79,16,  amb el límit sud-oest de l’àmbit, resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
50,00KW. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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3.- SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS  
 
SUPERFÍCIE TOTAL 7.289,07 m2 

 
A) ENERGIA (T.3) 
 

SERVEI TÈCNIC 2 
 
 
Finca Resultant Servei Tècnic 2 
Superfície 2.120,62 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “URBANA. Parcel·la no edificable, servei tècnic 2 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície DOS MIL CENT VINTMETRES I SEIXANTA-
DOS DECÍMETRES QUADRATS (2.120,62m2). Limita, al Nord , mitjançant una línia 
recta de 70,56 metres línials, amb amb la finca 3B-b,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 70,80 metres linials, amb el 
sistema viari, via C.H.6-1 resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est ; 
mitjançant dues línies corbes de 21,66 i 8,60 metres linials respectivament,  amb el 
sistema viari, via C.V.2 resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 31,15 metres linials, amb el límit de l’àmbit, resultant de la present 
reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic.  
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SERVEI TÈCNIC 3 
 
 
Finca Resultant Servei Tècnic 3 (Pòrtic de Conversió) 
Superfície 3.714,05 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, servei tècnic 3, pòrtic de conversió, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL SET-CENTS 
CATORZEMETRES I CINC DECÍMETRES QUADRATS (3.714,05m 2). Limita, al 
Nord , mitjançant una línia recta de 68,00 metres línials, amb amb la finca 3A,  
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 68,00 
metres linials, amb la finca 3B-a resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est ; 
mitjançant una línia recta de 53,99 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2 
resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 55,24 
metres linials, amb el límit de l’àmbit, resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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SERVEI TÈCNIC 4 
 
 
Finca Resultant Servei Tècnic 4  
Superfície 1.342,31 m2  (51 x 26,32 m2) 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA . Parcel·la discontínua formada per 51 finques destinades a 
Estacions Tranformadores, no edificables, que conformen el servei tècnic 4, del 
Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II, situades en el terme 
municipal de Terrassa. De forma rectangular i superfície individual de VINT-I-SIS 
METRES I TRENTA DOS DECÍMETRES QUADRATS, amb una superfície conjunta 
de MIL TRES CENTS QUARANTA DOS METRES I TRENTA UN DECÍ METRES 
QUADRATS. (1.342,31 m2 ). Limiten.  

- ET1: al Nord, Est, i Oest amb la Illa 2, i al Sud amb la via CH1, resultants 
del present Projecte de  Reparcel·lació.  

- ET2: al Nord, Est, i Sud, amb la finca 4a resultant del present Projecte de 
Reparcel·lació, i a l’Oest amb el carrer de l’Aigua.  

- ET3: al Nord, amb la finca 4b-5, a l’Est, i Sud, amb la finca 4c resultants del 
present Projecte de Reparcel·lació, i a l’Oest amb el carrer de l’Aigua.  

- ET4: al Nord amb la via CH7; a l’Est, amb la via CV1, i al Sud i Oest amb la 
parcel·la 5a, resultants de la present reparcel·lació.  

- ET5: Al Nord, i a l’Oest, amb la parcel·la 5c; a l’Est amb la via CV1, i al Sud 
amb la via CH6, resultants del present Projecte de Reparcel·lació.  

- ET6: al Nord amb la via CH6; a l’Est, amb la via CV1, i al Sud i Oest amb la 
parcel·la 6a, resultants de la present reparcel·lació. 

- ET7: Al Nord, i a l’Oest, amb la parcel·la 6c; a l’Est amb la via CV1, i al Sud 
amb la via CH5, resultants del present Projecte de Reparcel·lació.  

- ET8: al Nord amb la via CH5; a l’Est, amb la via CV1, i al Sud i Oest amb la 
parcel·la 7a, resultants de la present reparcel·lació.  

- ET9: Al Nord, i a l’Oest, amb la parcel·la 7c; a l’Est amb la via CV1, i al Sud 
amb la via CH4, resultants del present Projecte de Reparcel·lació. ET10: al 
Nord amb la via CH4; a l’Est, amb la via CV1, i al Sud i Oest amb la 
parcel·la 8a, resultants de la present reparcel·lació. 

- ET11: Al Nord, i a l’Oest, amb la parcel·la 8c; a l’Est amb la via CV1, i al 
Sud amb la via CH3, resultants del present Projecte de Reparcel·lació.  

- ET12: Al Nord i a l’Est amb la finca 10b-4; al Sud amb la finca 10b-5 i a 
l’Oest amb la via CV1, resultants del present Projecte de Reparcel·lació.  

- ET13: Al Nord i a l’Est amb la finca 10-c; Al Sud, amb la via CH6, i a l’Oest, 
amb la via CV1, resultants de la present reparcel·lació.  
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- ET14: Al Nord, per meitats iguals amb les finques 10d-2 i 10d3; Sud, amb la 
via CH6; a l’Est amb la finca 10d-3;  i a l’Oest amb la finca 10d-2, resultants 
de la present reparcel·lació.  

- ET15: Al Nord, per meitats iguals amb les finques 10d-4 i 10e; Sud, amb la 
via CH6; a l’Est amb la finca 10e;  i a l’Oest amb la finca 10d-4, resultants 
de la present reparcel·lació.  

- ET16: Al Nord, amb la via CH7, al Sud, per meitats iguals amb les finques 
10f i 10g; a l’Est, amb la finca 10g, i a l’Oest amb la finca 10f , resultants del 
present Projecte de Reparcel·lació.  

- ET17: Al Nord i a l’Est amb la finca 11b-3; al Sud amb la finca 11b-4 i a 
l’Oest amb la via CV1, resultants del present Projecte de Reparcel·lació.  

- ET18: Al Nord i a l’Est amb la finca 11-c; Al Sud, amb la via CH5, i a l’Oest, 
amb la via CV1, resultants de la present reparcel·lació.  

- ET19: Al Nord, amb la via CH6, al Sud, per meitats iguals amb les finques 
11d-2 i 11d-3; a l’Est, amb la finca 11d-3, i a l’Oest amb la finca 11d-2 , 
resultants del present Projecte de Reparcel·lació.  

- ET20: Al Nord, amb la via CH6, al Sud, per meitats iguals amb les finques 
11d-4 i 11e; a l’Est, amb la finca 11e, i a l’Oest amb la finca 11d-4 , 
resultants del present Projecte de Reparcel·lació.  

- ET21: Al Nord, per meitats iguals amb les finques 11d-2’ i 11d3’; Sud, amb 
la via CH5; a l’Est amb la finca 11d-3’;  i a l’Oest amb la finca 11d-2’, 
resultants de la present reparcel·lació. 

- ET22: Al Nord, per meitats iguals amb les finques 11d-4’ i 11e’; Sud, amb la 
via CH5; a l’Est amb la finca 11e’;  i a l’Oest amb la finca 11d-4’, resultants 
de la present reparcel·lació.  

- ET23: Al Nord i a l’Est amb la finca 12b-3; al Sud amb la finca 12b-4 i a 
l’Oest amb la via CV1, resultants del present Projecte de Reparcel·lació. 

- ET24: Al Nord i a l’Est amb la finca 12-c; Al Sud, amb la via CH4, i a l’Oest, 
amb la via CV1, resultants de la present reparcel·lació.  

- ET25: Al Nord, amb la via CH5, al Sud, per meitats iguals amb les finques 
12d-2 i 12d-3; a l’Est, amb la finca 12d-3, i a l’Oest amb la finca 12d-2 , 
resultants del present Projecte de Reparcel·lació. 

- ET26: Al Nord, amb la via CH5, al Sud, per meitats iguals amb les finques 
12d-4 i 12e; a l’Est, amb la finca 12e, i a l’Oest amb la finca 12d-4 , 
resultants del present Projecte de Reparcel·lació. 

- ET27: Al Nord, per meitats iguals amb les finques 12d-2’ i 12d3’; Sud, amb 
la via CH4; a l’Est amb la finca 12d-3’;  i a l’Oest amb la finca 12d-2’, 
resultants de la present reparcel·lació.  

- ET28: Al Nord, per meitats iguals amb les finques 12d-4’ i 12e’; Sud, amb la 
via CH4; a l’Est amb la finca 12e’;  i a l’Oest amb la finca 12d-4’, resultants 
de la present reparcel·lació.  
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- ET29: Al Nord i a l’Est amb la finca 13b-3; al Sud amb la finca 13b-4 i a 
l’Oest amb la via CV1, resultants del present Projecte de Reparcel·lació.  

- ET30: Al Nord i a l’Est amb la finca 13-c; Al Sud, amb la via CH3, i a l’Oest, 
amb la via CV1, resultants de la present reparcel·lació.  

- ET31: Al Nord, amb la via CH4, al Sud, per meitats iguals amb les finques 
13d-2 i 13d-3; a l’Est, amb la finca 13d-3, i a l’Oest amb la finca 13d-2 , 
resultants del present Projecte de Reparcel·lació. 

- ET32: Al Nord, amb la via CH4, al Sud, per meitats iguals amb les finques 
13d-4 i 13e; a l’Est, amb la finca 13e, i a l’Oest amb la finca 13d-4 , 
resultants del present Projecte de Reparcel·lació. 

- ET33: Al Nord, per meitats iguals amb les finques 13d-2’ i 13d3’; Sud, amb 
la via CH3; a l’Est amb la finca 13d-3’;  i a l’Oest amb la finca 13d-2’, 
resultants de la present reparcel·lació.  

- ET34: Al Nord, per meitats iguals amb les finques 13d-4’ i 13e’; Sud, amb la 
via CH3; a l’Est amb la finca 13e’;  i a l’Oest amb la finca 13d-4’, resultants 
de la present reparcel·lació.  

- ET35: Al Nord, per meitats iguals amb les finques 14c i 14f; Sud, amb la via 
CH2; a l’Est amb la finca 14f;  i a l’Oest amb la finca 14c, resultants de la 
present reparcel·lació. 

- ET36: Al Nord, amb la via CH3, al Sud, per meitats iguals amb les finques 
14d-2 i 14d-3; a l’Est, amb la finca 14d-3, i a l’Oest amb la finca 14d-2, 
resultants del present Projecte de Reparcel·lació. 

- ET37: Al Nord, amb la via CH3, al Sud, per meitats iguals amb les finques 
14d-4 i 14e; a l’Est, amb la finca 14e, i a l’Oest amb la finca 14d-4 , 
resultants del present Projecte de Reparcel·lació.  

- ET38: Al Nord, per meitats iguals amb les finques 14g i 14h; Sud, amb la via 
CH2; a l’Est amb la finca 14h;  i a l’Oest amb la finca 14g, resultants de la 
present reparcel·lació.  

- ET39: Al Nord i a l’Est amb la finca 15-b; i al Sud i a l’Oest, amb la via CV1, 
resultants del present Projecte de Reparcel·lació.  

- ET40: al Nord i a l’Oest, amb la finca 15-d i al Sud i Est amb la via CH1, 
resultants de la present reparcel·lació.  

- ET41: Al Nord, al Sud i a l’Oest amb l’Illa 16, i a l’Est amb la via CV2.  

- ET42: Al Nord, al Sud i a l’Oest amb l’Illa 16, i a l’Est amb la via CV2.  

- ET43: al Nord, al Sud, i a l’Oest, amb l’Illa18, i a l’Est amb la via CV3. 

- ET44: al Nord, al Sud, i a l’Oest, amb amb la Zona Verda 7, i a l’Est amb la 
via CV3. 

- ET45: al Nord, al Sud, i a l’Oest, amb l’Illa19, i a l’Est amb la via Ronda de 
Llevant 3.  
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- ET46: al Nord i a l’Oest, amb la finca 15-d i al Sud i Est amb la via CH1, 
resultants de la present reparcel·lació. 

- ET47: Al Nord, al Sud i a l’Oest amb l’Illa 16, i a l’Est amb la via CV2.  

- ET48: Al Nord, al Sud i a l’Oest amb l’Illa 16, i a l’Est amb la via CV2.  

- ET49: al Nord, al Sud, i a l’Oest, amb l’Illa18, i a l’Est amb la via CV3. 

- ET50: al Nord, al Sud, i a l’Oest, amb amb la Illa 19, i a l’Est amb la via 
CV3.  

- ET51: al Nord, al Sud, i a l’Est, amb l’Illa 21, i a l’Oest amb la via Ronda de 
Llevant 3.  

 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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B) SANEJAMENT (T-2) 

 

SERVEI TÈCNIC 1 
 
 
Finca Resultant Servei Tècnic 1 
Superfície 112,00 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable, servei tècnic 1, del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície CENT DOTZE METRES QUADRATS 
(112,00 m2). Limita, al Nord , mitjançant una línia recta de 14,00 metres línials, amb 
amb la zona verda 5,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant una 
línia recta de 14,00 metres línials, amb amb la zona verda 5, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est ; mitjançant una línia recta de 8,00 metres línials, amb 
amb la zona verda 5, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant una 
línia recta de 8,00 metres línials, amb amb la zona verda 5, resultant de la present 
reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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4.- SISTEMA D’ESPAIS VIARIS  
 
SUPERFÍCIE TOTAL 194.624,43 m2 

 
A) VIARI TERRITORIAL I CARRERS (V1/V2) 

 
SUPERFÍCIE TOTAL 192.066,31 m2 

 

VIA C.H.1 
 
 
Finca Resultant C.H.1 
Superfície 4.559,25 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant C.H.1, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície QUATRE-MIL CINC-CENTS 
CINQUANTA-NOU METRES I VINT-I-CINC DECÍMETRES QUADR ATS 
(4.559,25m2). Limita, al Nord , amb la illa 15,  resultant de la present reparcel·lació; al 
Sud , amb les zones verdes 4 i 5, resultant del present projecte de reparcel·lació; a 
l’Est , amb la rotonda que conforma la zona verda 6, resultant de la present 
reparcel·lació; i a l’Oest , amb la rotonda que conforma la franja de protecció EV2, 
resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
 
 



101/434 

VIA C.H.2-1 
 
 
Finca Resultant C.H.2-1 
Superfície 4.203,80 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant C.H.2-1, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície QUATRE-MIL DOS-CENTS 
TRES METRES I VUITANTA DECÍMETRES QUADRATS (4.203,8 0m2). Limita, al 
Nord , amb el llarg de la zona verda 8,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , 
amb la illa 15, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , amb la rotonda 
que conforma la zona verda 9, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , amb el 
límit de l’àmbit, resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
 



102/434 

VIA C.H.2-2 
 
 
Finca Resultant C.H.2-2 
Superfície 3.849,17 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant C.H.2-2, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície TRES-MIL VUIT-CENTS 
QUARANTA-NOU METRES I DISSET DECÍMETRES QUADRATS (3 .849,17m2). 
Limita, al Nord , amb les façanes de les finques 14c, 14f, 14g, i 14h,  resultants de la 
present reparcel·lació; al Sud , amb el llarg de la zona verda 8, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , amb la rotonda que conforma la zona verda 9, 
resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , amb el límit de l’àmbit, resultant de la 
present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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VIA C.H.3-1 
 
 
Finca Resultant C.H.3-1 
Superfície 1.406,94 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant C.H.3-1, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície MIL QUATRE-CENTS SIS 
METRES I NORANTA-QUATRE DECÍMETRES QUADRATS (1.406, 94m2). Limita, al 
Nord , amb la façana de la finca 8c,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , amb 
la illa 9, equipament 3, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , amb el 
sistema viari, via C.V.1, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , amb el 
sistema viari, via C.V.2, resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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VIA C.H.3-2 
 
 
Finca Resultant C.H.3-2 
Superfície 6.003,26 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant C.H.3-2, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície SIS MIL TRES METRES I VINT-
I-SIS DECÍMETRES QUADRATS (6.003,26m2). Limita, al Nord , amb les façanes de 
les finques 13c, 13d1’, 13d2’, 13d3’, 13d4’, i 13e’, resultants de la present 
reparcel·lació; al Sud , amb amb les façanes de les finques 14a, 14d1, 14d2, 14d3, 
14d4, i 14e,, resultants del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , amb el sistema 
viari, via E.V.6, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , amb el sistema viari, 
via C.V.1, resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 



105/434 

VIA C.H.4-1 
 
 
Finca Resultant C.H.4-1 
Superfície 1.434,36 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant C.H.4-1, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície MIL QUATRE-CENTS TRENTA-
QUATRE METRES I TRENTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (1.4 04,36m2). Limita, 
al Nord , amb la façana de la finca 7c,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , 
amb la façana de la finca 8a, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , 
amb el sistema viari, via C.V.1, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , amb el 
sistema viari, via C.V.2, resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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VIA C.H.4-2 
 
 
Finca Resultant C.H.4-2 
Superfície 6.003,26 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant C.H.4-2, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície SIS MIL TRES METRES I VINT-
I-SIS DECÍMETRES QUADRATS (6.003,26m2). Limita, al Nord , amb les façanes de 
les finques 12c, 12d1’, 12d2’, 12d3’, 12d4’, i 12e’, resultants de la present 
reparcel·lació; al Sud , amb amb les façanes de les finques 13a, 13d1, 13d2, 13d3, 
13d4, i 13e, resultants del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , amb el sistema 
viari, via E.V.6, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , amb el sistema viari, 
via C.V.1, resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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VIA C.H.5-1 
 
 
Finca Resultant C.H.5-1 
Superfície 2.053,51 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant C.H.5-1, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície DOS MIL CINQUANTA-TRES 
METRES I CINQUANTA-UN DECÍMETRES QUADRATS (2.053,51 m2). Limita, al 
Nord , amb la façana de la finca 4c,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , amb 
la illa 16, equipament 4, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , amb el 
sistema viari, via C.V.2, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , amb el el límit 
de l’àmbit, resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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VIA C.H.5-2 
 
 
Finca Resultant C.H.5-2 
Superfície 1.434,36 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant C.H.5-2, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície MIL QUATRE-CENTS TRENTA-
QUATRE METRES I TRENTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (1.4 04,36m2). Limita, 
al Nord , amb la façana de la finca 6c,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , 
amb la façana de la finca 7a, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , 
amb el sistema viari, via C.V.1, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , amb el 
sistema viari, via C.V.2, resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic.  
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VIA C.H.5-3 
 
 
Finca Resultant C.H.5-3 
Superfície 6.003,26 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant C.H.5-3, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície SIS MIL TRES METRES I VINT-
I-SIS DECÍMETRES QUADRATS (6.003,26m2). Limita, al Nord , amb les façanes de 
les finques 11c, 11d1’, 11d2’, 11d3’, 11d4’, i 11e’, resultants de la present 
reparcel·lació; al Sud , amb amb les façanes de les finques 12a, 12d1, 12d2, 12d3, 
12d4, i 12e, resultants del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , amb el sistema 
viari, via C.V.6, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , amb el sistema viari, 
via C.V.1, resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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VIA C.H.6-1 
 
 
Finca Resultant C.H.6-1 
Superfície 361,44 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant C.H.6-1, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície TRES-CENTS SEIXANTA-UN 
METRES I QUARANTA-QUATRE DECÍMETRES QUADRATS (361,4 4m2). Limita, al 
Nord , amb el servei tècnic 2,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , amb la 
finca 4a, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , amb el sistema viari, 
via C.V.2, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , amb el el límit de l’àmbit, 
resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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VIA C.H.6-2 
 
 
Finca Resultant C.H.6-2 
Superfície 1.434,36 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant C.H.6-2, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície MIL QUATRE-CENTS TRENTA-
QUATRE METRES I TRENTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (1.4 04,36m2). Limita, 
al Nord , amb la façana de la finca 5c,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , 
amb la façana de la finca 6a, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , 
amb el sistema viari, via C.V.1, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , amb el 
sistema viari, via C.V.2, resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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VIA C.H.6-3 
 
 
Finca Resultant C.H.6-3 
Superfície 6.003,26 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant C.H.6-3, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície SIS MIL TRES METRES I VINT-
I-SIS DECÍMETRES QUADRATS (6.003,26m2). Limita, al Nord , amb les façanes de 
les finques 10c, 10d1, 10d2, 10d3, 10d4, i 10e, resultants de la present reparcel·lació; 
al Sud , amb amb les façanes de les finques 11a, 11d1, 11d2, 11d3, 11d4, i 11e, 
resultants del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , amb el sistema viari, via 
C.V.6, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , amb el sistema viari, via C.V.1, 
resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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VIA C.H.7 
 
 
Finca Resultant C.H.7 
Superfície 9.456,61 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant C.H.7, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície NOU MIL QUATRE-CENTS 
CINQUANTA-SIS METRES I SEIXANTA-UN DECÍMETRES QUADR ATS 
(9.456,61m2). Limita, al Nord , amb el llarg de la zona verda 23, creua amb la via 
C.V.1, i amb el llarg de les zones verdes 22 i 21, resultants de la present reparcel·lació; 
al Sud , amb amb les façanes de les finques 3a, 5a, 10a, 10f, 10g, i 10e, resultants del 
present projecte de reparcel·lació; a l’Est , amb la rotonda que conforma la zona verda 
20, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , amb el sistema viari, via C.V.3, 
resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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VIA C.H.8-1 
 
 
Finca Resultant C.H.8-1 
Superfície 2.001,53 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant C.H.8-1, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície DOS MIL-UN METRES I 
CINQUANTA-TRES DECÍMETRES QUADRATS (2.001,53m2). Limita, al Nord , amb 
la illa 18, equipament 5,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , amb la illa 19, 
zona verda 24, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , amb el sistema 
viari, via C.V.3, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , amb el el límit de 
l’àmbit, resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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VIA C.H.8-2 
 
 
Finca Resultant C.H.8-2 
Superfície 14.262,17 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant C.H.8-2, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície CATORZE MIL DOS-CENTS 
SEIXANTA-DOS METRES I DISSET DECÍMETRES QUADRATS (1 4.262,17m2). 
Limita, al Nord , amb les façanes de les illes 1, i 2, resultants del present projecte de 
reparcel·lació; al Sud , amb el llarg de la zona verda 23, creua amb la via C.V.1, i amb 
el llarg de les zones verdes 22 i 21, resultants de la present reparcel·lació; a l’Est , amb 
la rotonda que conforma la zona verda 20, resultant de la present reparcel·lació; i a 
l’Oest , amb el sistema viari, via C.V.3, resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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VIA C.V.1-1 
 
 
Finca Resultant C.V.1-1 
Superfície 14.452,20 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant C.V.1-1, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície CATORZE MIL QUATRE-
CENTS CINQUANTA-DOS METRES I VINT DECÍMETRES QUADRA TS 
(14.452,20m2). Limita, al Nord , amb el sistema viari, via C.H.7, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; al Sud , amb el sistema viari, via C.H.2, resultant de la 
present reparcel·lació; a l’Est , amb l’oest de les façanes de les illes 10, 11, 12, 13 i 14, 
i creua amb les vies C.H.6-3, C.H.5-3, C.H.4-2, i C.H.3-2, resultants de la present 
reparcel·lació; i a l’Oest , amb l’est de les façanes de les illes 5, 6, 7, 8, i 9, i creua amb 
les vies C.H.6-2, C.H.5-2, C.H.4-1, i C.H.3-1, resultants de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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VIA C.V.1-2 
 
 
Finca Resultant C.V.1-2 
Superfície 1.530,74 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant C.V.1-2, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície MIL CINC-CENTS TRENTA 
METRES I SETANTA-QUATRE DECÍMETRES QUADRATS (1.530, 74m2). Limita, al 
Nord , amb el sistema viari, via C.H.2-1, resultant del present projecte de reparcel·lació; 
al Sud , amb el sistema viari, via C.H.1, resultant de la present reparcel·lació; a l’Est , 
amb l’oest de la façana de la illa 15, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , 
amb el límit de l’àmbit, resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 



118/434 

VIA C.V.2 
 
 
Finca Resultant C.V.2 
Superfície 15.224,17 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant C.V.2, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície QUINZE MIL DOS-CENTS 
VINT-I-QUATRE METRES I DISSET DECÍMETRES QUADRATS ( 15.224,17m2). 
Limita, al Nord , amb el sistema viari, via C.H.7, resultant del present projecte de 
reparcel·lació; al Sud , amb el límit de l’àmbit, resultant de la present reparcel·lació; a 
l’Est , amb l’oest de les façanes de les illes 5, 6, 7, 8, i 9, i creua amb les vies C.H.6-2, 
C.H.5-2, C.H.4-1, i C.H.3-1, resultants de la present reparcel·lació; i a l’Oest , amb l’est 
de les façanes de les illes 3a, 3b, 4 i 16, i creua amb les vies C.H.6-1, i C.H.5-1, 
resultants de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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VIA C.V.3 
 
 
Finca Resultant C.V.3 
Superfície 7.755,70 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant C.V.3, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície SET MIL SET-CENTS 
CINQUANTA-CINC METRES I SETANTA DECÍMETRES QUADRATS  (7.755,70m2). 
Limita, al Nord , amb el sistema viari, Nacional 150, resultant del present projecte de 
reparcel·lació; al Sud , amb el límit de l’àmbit , resultant de la present reparcel·lació; a 
l’Est , amb el nord-oest de la façana de la illa1, i amb l’oest de les façanes de la illa 3ª, 
dels serveis tècnics 3 i 2, i de la finca 3b-a , resultants de la present reparcel·lació; i a 
l’Oest , amb l’est de les façanes de la zona verda 27, de la illa 18, equipament 5, i de la 
zona verda 24 i creua amb la via C.H.8-1, resultants de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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C/ DE LA TERRA  
 
 
Finca Resultant C/DE LA TERRA 
Superfície 2.257,97 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant C/ de la 
Terra, del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el 
terme municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície DOS MIL DOS-CENTS 
CINQUANTA-SET METRES I NORANTA-SET DECÍMETRES QUADR ATS 
(2.257,97m2). Limita, al Nord , amb el sistema viari, vies C/ de L’Aigua i C.H.5-1, 
resultants del present projecte de reparcel·lació; al Sud , amb el límit de l’àmbit, 
resultant de la present reparcel·lació; a l’Est , amb la façana oest de la illa 16, 
equipament 4, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , amb el límit de làmbit, 
resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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C/ DE L’AIGUA  
 
 
Finca Resultant C/DE L’AIGUA 
Superfície 652,39 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant C/ de 
l’Aigua, del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el 
terme municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície SIS-CENTS CINQUANTA-
DOS METRES I TRENTA-NOU DECÍMETRES QUADRATS ( 652,39m2). Limita, al 
Nord , amb el sistema viari, via C.H.6-1, resultant del present projecte de reparcel·lació; 
al Sud , amb el límit de l’àmbit, resultant de la present reparcel·lació; a l’Est , amb la 
façana oest de la illa 4, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , amb el límit de 
làmbit, resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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RONDA DE LLEVANT  
 
 
Finca Resultant RONDA DE LLEVANT 
Superfície 46.111,68 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant Ronda 
de Llevant, del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada 
en el terme municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície QUARANTA-SIS 
MIL CENT ONZE METRES I SEIXANTA-VUIT DECÍMETRES QUA DRATS 
(46.111,68m2). Limita, al Nord , amb el sistema viari, Nacional 150; al Sud , amb les 
zones verdes 1 i 2, resultants de la present reparcel·lació; a l’Est , amb les zones 
verdes 14, 3 i 1, resultants de la present reparcel·lació i creua amb l’autopista C-58; i a 
l’Oest , amb la façana est de la illa 2, amb les zones verdes 21, 15 i 7, resultants de la 
present reparcel·lació. S’integren en la present via, la rotonda que conforma la zona 
verda 20, i la rotonda que conforma la zona verda 9, i les zones verdes  13, 11, i 10, 
resultants del present projecte de reparel·lació.”   
 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Desviació de Servitud:  Servitud d’aqueducte de les 
aigües d’una mina anomenada “Vinyals” que es dirigeix a Sabadell, en favor de la 
societat "Compañía de Aguas de Sabadell, S.A i que prové de la inscripció 32ª de la 
finca registral 1722N.  Té una longitud de 505,34 metres lineals, que transcorren per la 
vialitat EV-10 en una longitud de 458,45 metres paral.lels a la finca resultant número 1 
i 2 i travessen de forma perpendicular per la finca resultant destinada a vialitat RLL 1 
en una longitud de 56,10 metres en el punt de la rotonda existent en el seu extrem 
nord, , fins a tornar a confluir amb la Mina originària d’aquesta servitud. El diametre del 
tub de PEAD es de 315 SNB. 

ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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VIA EV-1 
 
 
Finca Resultant EV-1 
Superfície 2.595,56 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant EV-1, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície DOS MIL CINC-CENTS 
NORANTA-CINC METRES I CINQUANTA-SIS DECÍMETRES QUAD RATS 
(2.595,56m2). Limita, al Nord , amb el sistema viari, via Ronda de Llevant, i amb la 
zona verda 14, resultants del present projecte de reparcel·lació; al Sud , amb el 
sistema viari, Atopista C-58; a l’Est , amb el límit de l’àmbit, resultant de la present 
reparcel·lació; i a l’Oest , amb el sistema viari, via Ronda de Llevant, i amb la zona 
verda 3 resultants de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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IA EV-3 
 
 
Finca Resultant EV-3 
Superfície 7.675,52 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant EV-3, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície SET MIL SIS-CENTS 
SETANTA-CINC METRES I CINQUANTA-DOS DECÍMETRES QUAD RATS (7.675,52 
m2). Limita, al Nord , amb la rotonda que conforma la zona verda 9, resultant del 
present projecte de reparcel·lació; al Sud , amb el límit de l’àmbit resultant de la 
present reparcel·lació; a l’Est , amb la zona verda 7, i amb l’equipament 2, resultants de 
la present reparcel·lació; i a l’Oest , amb la façana est de la illa 15 i amb la zona verda 
5, i creua amb la via C.H.1, resultants de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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VIA EV-6 
 
 
Finca Resultant EV-6 
Superfície 7.429,62 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant EV-6, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície SET MIL QUATRE-CENTS 
VINT-I-NOU METRES I SEIXANTA-DOS DECÍMETRES QUADRAT S (7.429,62 m2). 
Limita, al Nord , amb la rotonda que conforma la zona verda 20, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; al Sud , amb la rotonda que conforma la zona verda 9, 
resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , amb la zona verda 15, i amb EL 
sistema viari, via ronda de llevant, resultants de la present reparcel·lació; i a l’Oest , 
amb la façana est de les illes 10, 11, 12, 13, i 14, amb les zones verdes 21, 19, 18, 17, 
16, 12, i 8, i creua amb les vies  C.H.8-2, C.H.7, C.H.6-3, C.H.5-3, C.H.4-2, C.H.3-2, 
C.H.2-2, C.H.2-1, i C.H.1 el límit de làmbit, resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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VIA EV-10 
 
 
Finca Resultant EV-10 
Superfície 15.910,22 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable destinada  a vialitat, resultant EV-10, 
del Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície QUINZE  MIL NOU-CENTS DEU 
METRES I VINT-I-DOS DECÍMETRES QUADRATS (15.910,22 m2). Limita, al Nord , 
amb el sistema viari, Nacional-150, limit del polígon d’actuació de la present 
reparcel·lació; al Sud , en línia corba amb les illes 1, Can Torrela i 2, equipaments 
adjudicats a l’Ajuntament de Terrassa, resultants de la present relparcel·lació; a l’Est , 
amb el sistema viari, ronda de llevant, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , 
efectuant un nus de vialitat amb tres bifurcacions, amb el límit de l’àmbit del polígon 
d’actuació; el nus de vialitat de la part oest d’aquesta finca voreixa i engloba les 
següents finques resultants del present projecte: ZV 30, ZV 31, ZV 32, ZV29, ZV 28 I 
ZV 27”.  
 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Desviació de Servitud:  Servitud d’aqueducte de les 
aigües d’una mina anomenada “Vinyals” que es dirigeix a Sabadell, en favor de la 
societat "Compañía de Aguas de Sabadell, S.A i que prové de la inscripció 32ª de la 
finca registral 1722N.  Té una longitud de 505,34 metres lineals, que transcorren per la 
vialitat EV-10 en una longitud de 458,45 metres paral.lels a la finca resultant número 1 
i 2 i travessen de forma perpendicular per la finca resultant destinada a vialitat RLL 1 
en una longitud de 56,10 metres en el punt de la rotonda existent en el seu extrem 
nord, , fins a tornar a confluir amb la Mina originària d’aquesta servitud. El diametre del 
tub de PEAD es de 315 SNB. 

ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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B) FRANGES DE PROTECCIÓ 
 
SUPERFÍCIE TOTAL 2.558,12 m2 

 
 

FRANJA DE PROTECCIÓ EV-2  
 
 
Finca Resultant EV-2 
Superfície 414,05 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable part de la rotonda, resultant EV-2, del 
Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma circular i superfície QUATRE-CENTS CATORZE 
METRES I CINC DECÍMETRES QUADRATS (414,05m2). Limita, al Nord , amb el 
sistema viari, via C.V.1-2, resultant de la present reparcel·lació; al Sud , en línia corba 
amb amb la zona verda 4, límit de l’àmbit, resultant de la present relparcel·lació; a 
l’Est , amb el sistema viari, via C.H.1 i amb la finca 15-b, resultants de la present 
reparcel·lació; i a l’Oest , amb el límit de l’àmbit de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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FRANJA DE PROTECCIÓ EV-4  
 
 
Finca Resultant EV-4 
Superfície 296,97 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable franja de protecció, resultant EV-4, del 
Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma allargada i superfície DOS-CENTS NORANTA-SIS 
METRES I NORANTA-SET DECÍMETRES QUADRATS ( 296,97m2). Limita, al Nord , 
amb la rotonda que conforma la zona verda 9, resultant de la present reparcel·lació; al 
Sud , amb la rotonda que conforma la zona verda 6, resultant de la present 
relparcel·lació; a l’Est , amb el sistema viari, via E.V.3, resultant de la present 
reparcel·lació; i a l’Oest , amb el sistema viari, via E.V.3,  resultant del present projecte 
de reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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FRANJA DE PROTECCIÓ EV-5  
 
 
Finca Resultant EV-5 
Superfície 639,99 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable franja de protecció, resultant EV-5, del 
Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma allargada i superfície SIS-CENTS TRENTA-NOU 
METRES I NORANTA-NOU DECÍMETRES QUADRATS ( 639,99m2). Limita, al Nord , 
amb la façana sud de la finca 4c, resultant de la present reparcel·lació; al Sud , amb la 
illa 16, equipament 4, resultant de la present relparcel·lació; a l’Est , amb el sistema 
viari, via C.H.5-3, i amb la illa 16, equipament 4, resultants de la present reparcel·lació; 
i a l’Oest , amb límit de l’àmbit,  resultant del present projecte de reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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FRANJA DE PROTECCIÓ EV-7  
 
 
Finca Resultant EV-7 
Superfície 325,24 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable franja de protecció, resultant EV-7, del 
Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma triangular i superfície TRES-CENTS VINT-I-CINC 
METRES I VINT-I-QUATRE DECÍMETRES QUADRATS ( 325,24m2). Limita, al Nord , 
amb la rotonda que conforma la parcel·la resultant EV-9, resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , amb el sistema viari, ronda de llevant, resultant de la present 
relparcel·lació; a l’Est , amb el sistema viari, ronda de llevant, resultant de la present 
relparcel·lació; i a l’Oest , amb el sistema viari, ronda de llevant, resultant de la present 
relparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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FRANJA DE PROTECCIÓ EV-8  
 
 
Finca Resultant EV-8 
Superfície 313,43 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificable franja de protecció, resultant EV-8, del 
Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma triangular i superfície TRES-CENTS TRETZE 
METRES I QUARANTA-TRES DECÍMETRES QUADRATS ( 313,43m2). Limita, al 
Nord , amb la rotonda que conforma la parcel·la resultant EV-9, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; al Sud , amb el sistema viari, ronda de llevant, resultant de la 
present relparcel·lació; a l’Est , amb el sistema viari, ronda de llevant, resultant del 
present projecte de  relparcel·lació; i a l’Oest , amb el sistema viari, ronda de llevant, 
resultant de la present relparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
 



132/434 

FRANJA DE PROTECCIÓ EV-9  
 
 
Finca Resultant EV-9 
Superfície 568,44 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 

 
DESCRIPCIÓ: “ URBANA. Parcel·la no edificablE, part de la rotonda, resultant EV-9, del 
Projecte de Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme 
municipal de Terrassa. De forma irregular i superfície CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT 
METRES I QUARANTA-QUATRE DECÍMETRES QUADRATS ( 568,44m2). Limita, al 
Nord , amb el límit de l’àmbit, resultant del present projecte de reparcel·lació; al Sud , 
amb el sistema viari, ronda de llevant, resultant de la present relparcel·lació; a l’Est , 
amb el límit de l’àmbit, resultant del present projecte de reparcel·lació; i a l’Oest , amb 
el sistema viari, via E.V.10, resultant de la present relparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica en propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del planejament urbanístic. 
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12. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL SÒL PRIVAT  

El present Projecte de Reparcel.lació redactat conforme a les determinacions 
establertes en el Pla Parcial del Sector d’Activitats Productives dels Bellots II, es 
redacta i presenta davant l’Ajuntament de Terrassa per part de la Junta de 
compensació del Polígon I. 

I.- CRITERIS DE REPARTIMENT GENERALS  

En mèrits del que disposa l'article 120 del Decret Legislatiu 1/2005, pel que es va 
aprovar el text refós de la Llei d'Urbanisme i els articles 138 , 139 i 147 del Reglament 
305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, en el 
present projecte de reparcel·lació s'adopten els següents criteris d'adjudicació de les 
finques resultants:   
  

A) L'adjudicació és proporcional a la superfície de les finques aportades al 
procés equidistributiu.  

B) No s'adjudiquen com a finques independents superfícies inferiors a la 
parcel·la mínima obligatòria o que no reuneixin la configuració i 
característiques adequades per a la seva edificació. Les adjudicacions 
parcel·la de finques resultants en proindivís amb varis propietaris és 
justifiquen pel fet de que a aquests no se'ls pot adjudicar finques 
independents atès que la quantia dels seus drets no els hi permet assolir la 
parcel·la  

C) No s’han fet adjudicacions que excedeixin el el 15% dels drets de les 
persones adjudicatàries. 

D) S'ha procurat que les parcel·les resultants que s'adjudiquin estiguin situades 
en un lloc proper al de les antigues propietats dels mateixos titulars. 

E) S’han establert els corresponents coeficients de ponderació per tal de paliar 
les diferencies entre les adjudicacions efectuades. 

 
F) Les diferències d'adjudicació que es produeixen com a conseqüència de que 

el dret de determinats propietaris no ha quedat esgotat amb les adjudicacions 
de sostre sobre les finques resultants que s'han fet al seu favor són objecte 
de compensació econòmica entre els interessats. Aquestes compensacions 
econòmiques es reflecteixen en el present Projecte de reparcel·lació i es 
valoren al preu mig dels solars resultants, referit a l'aprofitament concret 
rebut en excés o deixat de percebre en la reparcel·lació calculat mitjançant el 
metode residual. 

Es es constata que diverses de les propietats aportades a la present reparcel.lació  
constitueixen titularitats indivises que a partir del repartiment de parcel.les resultants 
desapareixen com a tal indivís. Aquesta dissolució mitjançant l’adjudicació a cada 
propietari de finques independents i que implica la dissolució de l’indivís, s’ha efectuat 
partint tant de les proporcions de la propietat en les finques aportades per cadascún 
d’aquests propietaris, com en funció dels pactes convinguts entre els mateixos 
propietaris, que de forma concensuada han estat adjudicataris de les finques precises 
que s’adapten a les previsions contingudes en aquests contractes i que satisfan de 
forma expressa als propietaris afectats per dita circumstància. 
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II.- TRACTAMENT DELS TERRENYS SENSE DRET A APROFITAMENT 

La finca aportada 9, a data d’avui és propietat de la Societat Foment de Terrassa 
(Societat Municipal de l’Ajuntament de Terrassa) en virtut de l’escriptura de cessió 
gratuïta de l’Ajuntament de Terrassa, autoritzada el 12 de desembre de 1989, pel 
Notari de Terrassa, Antonio Alvarez Hernandez, en la qual es va establir un pacte de 
reversió a favor de la Corporació Local el qual preveia: “si la finca cedida no es destina 
a l’us previst en l’article 31 f) del Pla Parcial d’Ordenació de Els Bellots, en el termini 
de cinc anys, REVERTIRÀ automàticament a l’Ajuntament de Terrassa”.  

Tal i com es desprèn del Registre de la Propietat de Terrassa, aquesta finca va ser 
adquirida per l’Ajuntament de Terrassa, en virtut de cessió obligatòria i gratuïta 
provinent del Pla Parcial del Sector Els Bellots 1 de Terrassa. 

Aquesta parcel.la va quedar inclosa dins l’àmbit del present projecte de reparcel.lació 
d’acord amb la fitxa urbanística del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal amb la 
qualificació urbanística E10.1 “Equipament Masia Els Bellots”, qualificació que ha estat 
mantinguda en el Pla Parcial del Sector Els Bellots 2 de Terrassa. 

Respecte a aquests sòls cedits amb anterioritat, la fitxa normativa inclosa en el POUM 
en relació al Sector els Bellots 2 de Terrassa  POUM determina: 

“Els sòls de titularitat pública que provinguin de cessions produïdes en 
desenvolupament d’anteriors planejaments, no comput aran als efectes de 
generar edificabilitat ni del compliment dels estan dards mínims de 
cessió”. 

L’anterior prescripció del POUM de Terrassa està emparada en alló que disposa 
l’article 120.5 del Text Refòs de la Llei d’Urbanisme i 135.1 del Decret 305/2006 pel 
qual s’aprova el seu Reglament. 

De l’anterior es conclou, que la finca aportada número 9 i malgrat a data d’avui ser 
propietat de la Societat Foment de Terrassa S.A, atès que va ser adquirida per 
l’Ajuntament de Terrassa en virtud de cessió obligatòria i donat que mantè la 
qualificació urbanística d’equipament prevista pel POUM i el Pla Parcial del Sector els 
Bellots 2 de Terrassa, no s’inclou en el repartiment de beneficis i càrregues del present 
projecte de reparcel.lació. 

En aquest sentit, i donat que la finca referenciada es troba fisicament inclosa dins 
l’àmbit reparcel.lable, el tractament que es dóna a la mateixa en el present projecte de 
reparcel.lació consisteix en el manteniment de la tiularitat, configuració, ubicació i 
superfície a favor del seu titular, la Societat Foment de Terrassa S.A., la qual essent 
una societat pública municipal, explota aquesta finca d’acord amb la funcionalitat i ús 
previstos en el titol de transmissió anteriorment citat. 

III.- COEFICIENTS DE PONDERACIÓ 

D’acord amb l’establert en l’apartat anterior, en el repartiment de les parcel.les 
resultants contingudes en el present document s’han ponderat els aprofitaments 
d’acord amb els criteris i mètodes establerts per la nromativa legal vigent. 

Així, l’article 37 del TRLUC determina les regles de ponderació de l’aprofitament 
urbanístic de la següent forma: 
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“A l'efecte de la gestió urbanística, la ponderació de l'aprofitament urbanístic en un àmbit 
d'actuació urbanística, tant si són sectors de planejament urbanístic com polígons 
d'actuació urbanística, s'ha d'ajustar a la regla següent: 
 

a)  Si l'àmbit d'actuació urbanística comprèn diverses zones, s'ha d'establir el valor relatiu 
homogeneïtzat de cadascuna. 

 
b)  Els valors homogeneïtzats a què es refereix la lletra a han d'expressar la intensitat dels 

usos, la rigidesa a la demanda de cadascun dels usos, llur localització i la repercussió 
admissible del valor de la urbanització o, si s'escau, la reurbanització. 

Aixi mateix, l’article 120 del mateix cos legal determina: 

1. Els projectes de reparcel·lació han de tenir en compte els criteris següents: 

b)Les finques resultants es valoren de la manera que decideixen per unanimitat les 
persones propietàries afectades, sota criteris objectius i generals per a tot el 
polígon d'actuació urbanística i en funció de l'aprofitament urbanístic que li 
atribueix el planejament urbanístic, o bé, si no hi ha acord, es valoren subjectant-
se als criteris de la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i de 
valoracions. En qualsevol cas, la valoració de les parcel·les resultants ha de tenir 
en compte les regles de ponderació establertes per l'article 37. 

Per últim l’article 36 del Decret 305/2007 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme determina les regles de ponderació de l’aprofitament urbanístic. 

 
36.1 Els elements que integren l’aprofitament urbanístic són l’edificabilitat, els usos i la 
intensitat dels usos que assigni al sòl el planejament urbanístic. La intensitat dels usos 
depèn del nombre d’establiments per unitat de super- fície o de la densitat de l’ús 
residencial, d’acord amb les determinacions del planejament urba- nístic.  
 
36.2 Quan l’àmbit d’actuació comprèn diverses zones, per a la determinació de 
l’aprofitament urbanístic i de la fixació del valor relatiu homogeneïtzat de cadascuna, se 
segueix el mètode següent: s’estableixen coeficients d’homoge-neïtzació, d’acord amb el 
que estableix l’article 37 de la Llei d’urbanisme que, de manera justificada, expressin les 
diferències de valor de l’ús i de la intensitat de l’ús de cada zona en relació amb el valor 
dels usos i les intensitats de la resta. Els coeficients seran iguals o menors que la unitat.  
 
En cada zona, el producte del coeficient que li correspongui pel coeficient d’edificabilitat i 
per la superfície de la zona en determina l’aprofitament urbanístic, que s’expressa en 
unitats de valor o d’aprofitament. En el cas de zones o sistemes de titularitat privada 
destinats a usos en els quals l’edificabilitat, pel seu caràcter accessori, no constitueix un 
element rellevant de l’aprofitament urbanístic, com els usos esportius a l’aire lliure o 
altres anàlegs, l’aprofitament es determina pel producte del coeficient 
d’homogeneïtzació, que ha de ponderar adequadament aquesta circumstància, i de la 
superfície de la zona o sistema.  
 
L’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació és el sumatori dels aprofitaments 
urbanístics de les zones que s’hi inclouen.  
 
L’aprofitament urbanístic mitjà de l’àmbit d’actuació quedarà determinat pel resultat de 
dividir l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’ac- tuació per la superfície total d’aquest, 
determi- nada d’acord amb allò que estableix l’article 35 d’aquest Reglament. 

D’acord amb els criteris legals transcrits, per a l’adjudicació de les finques resultants 
amb aprofitament privat, s’ha seguit el mètode de la’rticle 36, determinant les unitats 
de valor de cada parcel.la ponderant les diferents circumstàncies del sòl afectat. De 
forma que els coeficients aplicats per a dita adjudicació són els següents: 
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A) Coeficient per a la intensitat dels usos, 

B) Coeficient per a la rigidesa a la demanda de cadascun dels usos 

C) Coeficient per localització en planta 

D) Coeficient per a la localització del sostre industrial en funció de la posició de la 
planta (PB,P1,P2) 

E) Coeficient de minoració per les parcel.les que limiten amb pòrtics de 
conversió elèctrica. 

Així els coeficients concrets aplicats són els que es reflecteixen en el següents 
quadres: 

 

ÚS DEL SÒL TIPOLOGIA SEGONS ÚS 
SEGONS 
RIGIDESA 
DEMANDA 

TOTAL 

industrial petita ** 1,00 1,0000 1 
industrial mitjana ** 1,00 0,9175 0,9175 
industrial gran ** 1,00 0,8250 0,825 
terciari   0,80 0,7969 0,6375 

 

ÚS DEL SÒL TIPOLOGIA 
SEGONS POSICIÓ EN 

PLANTA  
industrial PB 1,00 
industrial Ppis (1) 0,85 
industrial Ppis (2) 0,70 
terciari - 1,00 
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ÚS DEL SÒL SEGONS UBICACIÓ  LOCALITZACIÓ  

industrial façana a Ronda 1,000 
industrial entre façana a Ronda i CV1 0,950 
industrial entre façana a Ronda i CV1 * 0,925 
industrial entre CV1 i carrer de l'aigua 0,900 
terciari -   1,000 

*  amb façana principal a vial principal o equipament Bellots 

 
PARCEL.LES QUE LIMITEN AMB SÒL DE SISTEMES TÈCNICS PER A PÒRTICS DE CONVERSIÓ 
ELÈCTRICA 
Parcel.les que limiten amb pòrtic     0,80 
Resta de parcel.les     1,00 

L’establiment i aplicació d’aquests coeficients implica doncs l’equilibiri i igualtat entre 
les adjudicacions efectuades als diferents propietaris de l’àmbit d’actuació, de forma 
que les parcel.les resultants han quedat configurades i ponderades d’acord amb el 
següent quadre: 

 
       

SUPERFÍ
CIE  

SOSTRE 
SEGONS SOSTRE  

coef 
 

PAR
CEL·
LA 

LOCALITZA
CIÓ   ÚS TIPUS PLANTA 

PARCEL.
LA (m2) 

PLANTA 
(m2) TOTAL (m2) 

coeficient ús coeficient 
rigidesa 

segons 
situació 
planta localització 

coef pòrtic 
Alta tensió 

U.A. 

1   1 terciari   - 35.396,58   44.563,44 0,8000 0,7969 1,0000    28.410,0843 

2 
carrer cv2 
fac 2 industrial gran Pb  2.853,10  1,0000 0,8250 1,0000 0,9250 0,8000 1.741,8176 

 
carrer cv2 
fac 2 industrial gran Ppisaccés  2.853,10  1,0000 0,8250 0,8500 0,9250 0,8000 1.480,5449 

 
carrer cv2 
fac 2 industrial gran Ppis  2.853,10  1,0000 0,8250 0,7000 0,9250 0,8000 1.219,2723 

            5.261,30   8.559,30          4.441,6348 

3 carrer cv2 3 industrial mitjana Pb  1.533,10  1,0000 0,9175 1,0000 0,9000 0,8000 1.012,7659 

 carrer cv2 3 industrial mitjana Ppisaccés  1.533,10  1,0000 0,9175 0,8500 0,9000 0,8000 860,8510 

 carrer cv2 3 industrial mitjana Ppis  1.533,10  1,0000 0,9175 0,7000 0,9000 0,8000 708,9361 

            2.771,25   4.599,30          2.582,5529 

4 carrer cv2 3 industrial mitjana Pb  1.533,10  1,0000 0,9175 1,0000 0,9000  1.265,9573 

 carrer cv2 3 industrial mitjana Ppisaccés  1.533,10  1,0000 0,9175 0,8500 0,9000  1.076,0637 

 carrer cv2 3 industrial mitjana Ppis  1.533,10  1,0000 0,9175 0,7000 0,9000  886,1701 

            2.085,55   4.599,30          3.228,1912 

5 carrer cv2 3 industrial mitjana Pb  1.560,35  1,0000 0,9175 1,0000 0,9000 0,8000 1.030,7672 

 carrer cv2 3 industrial mitjana Ppisaccés  1.560,35  1,0000 0,9175 0,8500 0,9000 0,8000 876,1521 

 carrer cv2 3 industrial mitjana Ppis  1.560,35  1,0000 0,9175 0,7000 0,9000 0,8000 721,5370 

            2.793,08   4.681,05          2.628,4564 

6 carrer cv2 3 industrial mitjana Pb  1.912,85  1,0000 0,9175 1,0000 0,9000 0,8000 1.263,6287 

 carrer cv2 3 industrial mitjana Ppisaccés  1.912,85  1,0000 0,9175 0,8500 0,9000 0,8000 1.074,0844 

 carrer cv2 3 industrial mitjana Ppis  1.912,85  1,0000 0,9175 0,7000 0,9000 0,8000 884,5401 

            3.136,65   5.738,55          3.222,2532 

7 carrer cv2 4 industrial petita Pb  1.250,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  1.125,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  1.250,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  956,2500 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  1.250,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  787,5000 

            1.717,09   3.750,00          2.868,7500 

8 carrer cv2 4 industrial petita Pb  1.250,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  1.125,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  1.250,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  956,2500 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  1.250,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  787,5000 

            1.794,30   3.750,00          2.868,7500 

9 carrer cv2 4 industrial petita Pb  1.250,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  1.125,0000 
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 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  1.250,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  956,2500 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  1.250,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  787,5000 

            1.865,05   3.750,00          2.868,7500 

10 carrer cv2 4 industrial petita Pb  1.250,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  1.125,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  1.250,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  956,2500 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  1.250,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  787,5000 

            1.875,45   3.750,00          2.868,7500 

11 carrer cv2 4 industrial petita Pb  1.250,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  1.125,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  1.250,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  956,2500 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  1.250,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  787,5000 

            1.846,79   3.750,00          2.868,7500 

12 
carrer cv2 
fac 3 industrial mitjana Pb  1.860,30  1,0000 0,9175 1,0000 0,9250  1.578,8134 

 
carrer cv2 
fac 3 industrial mitjana Ppisaccés  1.860,30  1,0000 0,9175 0,8500 0,9250  1.341,9914 

 
carrer cv2 
fac 3 industrial mitjana Ppis  1.860,30  1,0000 0,9175 0,7000 0,9250  1.105,1693 

            3.498,64   5.580,90          4.025,9741 

13 
carrer cv2 
fac 3 industrial mitjana Pb  2.019,93  1,0000 0,9175 1,0000 0,9250  1.714,2893 

 
carrer cv2 
fac 3 industrial mitjana Ppisaccés  2.019,93  1,0000 0,9175 0,8500 0,9250  1.457,1459 

 
carrer cv2 
fac 3 industrial mitjana Ppis  2.019,93  1,0000 0,9175 0,7000 0,9250  1.200,0025 

            3.279,00   6.059,79          4.371,4378 

14 carrer cv2 4 industrial petita Pb  1.250,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  1.125,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  1.250,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  956,2500 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  1.250,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  787,5000 

            1.650,09   3.750,00          2.868,7500 

15 carrer cv2 4 industrial petita Pb  1.250,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  1.125,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  1.250,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  956,2500 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  1.250,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  787,5000 

            1.650,09   3.750,00          2.868,7500 

16 carrer cv2 4 industrial petita Pb  1.250,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  1.125,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  1.250,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  956,2500 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  1.250,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  787,5000 

            1.650,09   3.750,00          2.868,7500 

17 carrer cv2 4 industrial petita Pb  1.250,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  1.125,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  1.250,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  956,2500 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  1.250,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  787,5000 

            1.650,09   3.750,00          2.868,7500 

18 carrer cv2 4 industrial petita Pb  1.250,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  1.125,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  1.250,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  956,2500 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  1.250,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  787,5000 

            1.650,09   3.750,00          2.868,7500 

19 carrer cv2 4 industrial petita Pb  1.250,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  1.125,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  1.250,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  956,2500 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  1.250,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  787,5000 

            1.650,09   3.750,00          2.868,7500 

20 carrer cv2 3 industrial mitjana Pb  1.700,35  1,0000 0,9175 1,0000 0,9000  1.404,0640 

 carrer cv2 3 industrial mitjana Ppisaccés  1.700,35  1,0000 0,9175 0,8500 0,9000  1.193,4544 

 carrer cv2 3 industrial mitjana Ppis  1.700,35  1,0000 0,9175 0,7000 0,9000  982,8448 

            2.751,46   5.101,05          3.580,3632 

21 carrer cv2 4 industrial petita Pb  1.050,35  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  945,3150 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  1.050,35  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  803,5178 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  1.050,35  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  661,7205 

            1.893,36   3.151,05          2.410,5533 

22 carrer cv2 4 industrial petita Pb  900,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  810,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  900,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  688,5000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  900,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  567,0000 

            1.188,08   2.700,00          2.065,5000 
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23 carrer cv2 4 industrial petita Pb  900,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  810,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  900,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  688,5000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  900,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  567,0000 

            1.188,08   2.700,00          2.065,5000 

24 carrer cv2 4 industrial petita Pb  900,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  810,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  900,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  688,5000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  900,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  567,0000 

            1.188,08   2.700,00          2.065,5000 

25 carrer cv2 4 industrial petita Pb  900,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  810,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  900,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  688,5000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  900,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  567,0000 

            1.188,08   2.700,00          2.065,5000 

26 carrer cv2 4 industrial petita Pb  900,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  810,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  900,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  688,5000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  900,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  567,0000 

            1.188,08   2.700,00          2.065,5000 

27 carrer cv2 4 industrial petita Pb  900,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  810,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  900,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  688,5000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  900,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  567,0000 

            1.188,08   2.700,00          2.065,5000 

28 carrer cv2 4 industrial petita Pb  900,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  810,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  900,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  688,5000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  900,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  567,0000 

            1.188,08   2.700,00          2.065,5000 

29 carrer cv2 4 industrial petita Pb  1.050,35  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  945,3150 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  1.050,35  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  803,5178 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  1.050,35  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  661,7205 

            1.893,36   3.151,05          2.410,5533 

30 carrer cv2 4 industrial petita Pb  1.050,35  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  945,3150 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  1.050,35  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  803,5178 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  1.050,35  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  661,7205 

            1.893,36   3.151,05          2.410,5533 

31 carrer cv2 4 industrial petita Pb  900,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  810,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  900,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  688,5000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  900,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  567,0000 

            1.188,08   2.700,00          2.065,5000 

32 carrer cv2 4 industrial petita Pb  900,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  810,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  900,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  688,5000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  900,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  567,0000 

            1.188,08   2.700,00          2.065,5000 

33 carrer cv2 4 industrial petita Pb  900,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  810,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  900,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  688,5000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  900,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  567,0000 

            1.188,08   2.700,00          2.065,5000 

34 carrer cv2 4 industrial petita Pb  900,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  810,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  900,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  688,5000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  900,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  567,0000 

            1.188,08   2.700,00          2.065,5000 

35 carrer cv2 4 industrial petita Pb  900,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  810,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  900,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  688,5000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  900,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  567,0000 

            1.188,08   2.700,00          2.065,5000 

36 carrer cv2 4 industrial petita Pb  900,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  810,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  900,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  688,5000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  900,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  567,0000 
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            1.188,08   2.700,00          2.065,5000 

37 carrer cv2 4 industrial petita Pb  900,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  810,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  900,00  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  688,5000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  900,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  567,0000 

            1.188,08   2.700,00          2.065,5000 

38 carrer cv2 4 industrial petita Pb  1.050,35  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  945,3150 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppisaccés  1.050,35  1,0000 1,0000 0,8500 0,9000  803,5178 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  1.050,35  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  661,7205 

            1.893,36   3.151,05          2.410,5533 

39 carrer cv2 3 industrial mitjana Pb  1.700,35  1,0000 0,9175 1,0000 0,9000  1.404,0640 

 carrer cv2 3 industrial mitjana Ppis  1.700,35  1,0000 0,9175 0,7000 0,9000  982,8448 

            2.751,46   3.400,70          2.386,9088 

40 carrer cv2 4 industrial petita Pb  1.250,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  1.125,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  1.250,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  787,5000 

            1.650,09   2.500,00          1.912,5000 

41 carrer cv2 4 industrial petita Pb  1.250,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  1.125,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  1.250,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  787,5000 

            1.650,09   2.500,00          1.912,5000 

42 carrer cv2 4 industrial petita Pb  1.250,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  1.125,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  1.250,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  787,5000 

            1.650,09   2.500,00          1.912,5000 

43 carrer cv2 4 industrial petita Pb  1.250,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9000  1.125,0000 

 carrer cv2 4 industrial petita Ppis  1.250,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9000  787,5000 

            1.650,09   2.500,00          1.912,5000 

44 carrer cv2 3 industrial mitjana Pb  1.700,35  1,0000 0,9175 1,0000 0,9000  1.404,0640 

 carrer cv2 3 industrial mitjana Ppis  1.700,35  1,0000 0,9175 0,7000 0,9000  982,8448 

            2.751,46   3.400,70          2.386,9088 

45 centre 4 industrial petita Pb  1.188,58  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  1.129,1510 

 centre 4 industrial petita Ppis  1.188,58  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  790,4057 

            1.986,57   2.377,16          1.919,5567 

46 centre 4 industrial petita Pb  640,46  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  608,4370 

 centre 4 industrial petita Ppis  640,46  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  425,9059 

            838,66   1.280,92          1.034,3429 

47 centre 4 industrial petita Pb  647,66  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  615,2770 

 centre 4 industrial petita Ppis  647,66  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  430,6939 

            845,86   1.295,32          1.045,9709 

48 centre 4 industrial petita Pb  652,80  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  620,1600 

 centre 4 industrial petita Ppis  652,80  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  434,1120 

            850,99   1.305,60          1.054,2720 

49 centre 4 industrial petita Pb  655,89  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  623,0955 

 centre 4 industrial petita Ppis  655,89  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  436,1669 

            826,51   1.311,78          1.059,2624 

50 centre 4 industrial petita Pb  656,91  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  624,0645 

 centre 4 industrial petita Ppis  656,91  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  436,8452 

            855,08   1.313,82          1.060,9097 

51 centre 4 industrial petita Pb  655,89  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  623,0955 

 centre 4 industrial petita Ppis  655,89  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  436,1669 

            854,06   1.311,78          1.059,2624 

52 centre 4 industrial petita Pb  652,80  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  620,1600 

 centre 4 industrial petita Ppis  652,80  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  434,1120 

            850,99   1.305,60          1.054,2720 

53 centre 4 industrial petita Pb  647,66  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  615,2770 

 centre 4 industrial petita Ppis  647,66  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  430,6939 

            845,86   1.295,32          1.045,9709 

54 centre 4 industrial petita Pb  640,46  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  608,4370 

 centre 4 industrial petita Ppis  640,46  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  425,9059 
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            1.204,20   1.280,92          1.034,3429 

55 centre 3 industrial mitjana Pb  2.409,00  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.099,7446 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.204,50  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  734,9106 

            3.465,65   3.613,50          2.834,6552 

56 centre 3 industrial mitjana Pb  2.366,10  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.062,3519 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.183,05  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  721,8232 

            3.397,64   3.549,15          2.784,1751 

57 centre 3 industrial mitjana Pb  2.323,20  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.024,9592 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.161,60  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  708,7357 

            3.343,90   3.484,80          2.733,6949 

58 centre 3 industrial mitjana Pb  2.280,30  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  1.987,5665 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.140,15  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  695,6483 

            3.289,38   3.420,45          2.683,2148 

59 ronda 2 industrial gran Pb  8.362,43  1,0000 0,8250 1,0000 1,0000  6.899,0048 

 ronda 2 industrial gran Ppis  8.362,43  1,0000 0,8250 0,7000 1,0000  4.829,3033 

            11.551,83   16.724,86          11.728,3081 

60 centre 2 industrial gran Pb  6.448,23  1,0000 0,8250 1,0000 0,9500  5.053,8003 

 centre 2 industrial gran Ppis  6.448,23  1,0000 0,8250 0,7000 0,9500  3.537,6602 

            8.186,30   12.896,46          8.591,4604 

61 centre 2 industrial gran Pb  4.484,17  1,0000 0,8250 1,0000 0,9500  3.514,4682 

 centre 2 industrial gran Ppis  4.484,17  1,0000 0,8250 0,7000 0,9500  2.460,1278 

            6.062,38   8.968,34          5.974,5960 

62 centre 4 industrial petita Pb  640,46  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  608,4370 

 centre 4 industrial petita Ppis  640,46  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  425,9059 

            1.204,20   1.280,92          1.034,3429 

63 centre 4 industrial petita Pb  647,66  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  615,2770 

 centre 4 industrial petita Ppis  647,66  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  430,6939 

            845,86   1.295,32          1.045,9709 

64 centre 4 industrial petita Pb  652,80  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  620,1600 

 centre 4 industrial petita Ppis  652,80  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  434,1120 

            850,99   1.305,60          1.054,2720 

65 centre 4 industrial petita Pb  655,89  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  623,0955 

 centre 4 industrial petita Ppis  655,89  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  436,1669 

            826,51   1.311,78          1.059,2624 

66 centre 4 industrial petita Pb  656,91  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  624,0645 

 centre 4 industrial petita Ppis  656,91  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  436,8452 

            855,08   1.313,82          1.060,9097 

67 centre 4 industrial petita Pb  655,89  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  623,0955 

 centre 4 industrial petita Ppis  655,89  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  436,1669 

            854,06   1.311,78          1.059,2624 

68 centre 4 industrial petita Pb  652,80  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  620,1600 

 centre 4 industrial petita Ppis  652,80  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  434,1120 

            850,99   1.305,60          1.054,2720 

69 centre 4 industrial petita Pb  647,66  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  615,2770 

 centre 4 industrial petita Ppis  647,66  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  430,6939 

            845,86   1.295,32          1.045,9709 

70 centre 4 industrial petita Pb  640,46  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  608,4370 

 centre 4 industrial petita Ppis  640,46  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  425,9059 

            1.204,20   1.280,92          1.034,3429 

71 centre 3 industrial mitjana Pb  2.409,00  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.099,7446 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.204,50  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  734,9106 

            3.465,65   3.613,50          2.834,6552 

72 centre 3 industrial mitjana Pb  2.366,10  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.062,3519 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.183,05  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  721,8232 

            3.397,64   3.549,15          2.784,1751 

73 centre 3 industrial mitjana Pb  2.323,20  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.024,9592 
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 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.161,60  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  708,7357 

            3.343,90   3.484,80          2.733,6949 

74 centre 3 industrial mitjana Pb  2.280,30  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  1.987,5665 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.140,15  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  695,6483 

            3.289,38   3.420,45          2.683,2148 

75 centre 3 industrial mitjana Pb  2.409,00  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.099,7446 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.204,50  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  734,9106 

            3.465,65   3.613,50          2.834,6552 

76 centre 3 industrial mitjana Pb  2.366,10  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.062,3519 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.183,05  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  721,8232 

            3.397,64   3.549,15          2.784,1751 

77 centre 3 industrial mitjana Pb  2.323,20  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.024,9592 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.161,60  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  708,7357 

            3.343,90   3.484,80          2.733,6949 

78 centre 3 industrial mitjana Pb  2.280,30  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  1.987,5665 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.140,15  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  695,6483 

            3.289,38   3.420,45          2.683,2148 

79 ronda 2 industrial gran Pb  5.093,55  1,0000 0,8250 1,0000 1,0000  4.202,1788 

 ronda 2 industrial gran Ppis  5.093,55  1,0000 0,8250 0,7000 1,0000  2.941,5251 

            7.423,76   10.187,10          7.143,7039 

80 ronda 2 industrial gran Pb  5.093,55  1,0000 0,8250 1,0000 1,0000  4.202,1788 

 ronda 2 industrial gran Ppis  5.093,55  1,0000 0,8250 0,7000 1,0000  2.941,5251 

            7.423,76   10.187,10          7.143,7039 

81 centre 4 industrial petita Pb  640,46  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  608,4370 

 centre 4 industrial petita Ppis  640,46  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  425,9059 

            1.204,20   1.280,92          1.034,3429 

82 centre 4 industrial petita Pb  647,66  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  615,2770 

 centre 4 industrial petita Ppis  647,66  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  430,6939 

            845,86   1.295,32          1.045,9709 

83 centre 4 industrial petita Pb  652,80  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  620,1600 

 centre 4 industrial petita Ppis  652,80  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  434,1120 

            850,99   1.305,60          1.054,2720 

84 centre 4 industrial petita Pb  655,89  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  623,0955 

 centre 4 industrial petita Ppis  655,89  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  436,1669 

            826,51   1.311,78          1.059,2624 

85 centre 4 industrial petita Pb  656,91  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  624,0645 

 centre 4 industrial petita Ppis  656,91  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  436,8452 

            855,08   1.313,82          1.060,9097 

86 centre 4 industrial petita Pb  655,89  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  623,0955 

 centre 4 industrial petita Ppis  655,89  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  436,1669 

            854,06   1.311,78          1.059,2624 

87 centre 4 industrial petita Pb  652,80  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  620,1600 

 centre 4 industrial petita Ppis  652,80  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  434,1120 

            850,99   1.305,60          1.054,2720 

88 centre 4 industrial petita Pb  647,66  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  615,2770 

 centre 4 industrial petita Ppis  647,66  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  430,6939 

            845,86   1.295,32          1.045,9709 

89 centre 4 industrial petita Pb  640,46  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  608,4370 

 centre 4 industrial petita Ppis  640,46  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  425,9059 

            1.204,20   1.280,92          1.034,3429 

90 centre 3 industrial mitjana Pb  2.409,00  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.099,7446 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.204,50  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  734,9106 

            3.465,65   3.613,50          2.834,6552 

91 centre 3 industrial mitjana Pb  2.366,10  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.062,3519 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.183,05  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  721,8232 

            3.397,64   3.549,15          2.784,1751 
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92 centre 3 industrial mitjana Pb  2.323,20  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.024,9592 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.161,60  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  708,7357 

            3.343,90   3.484,80          2.733,6949 

93 centre 3 industrial mitjana Pb  2.280,30  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  1.987,5665 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.140,15  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  695,6483 

            3.289,38   3.420,45          2.683,2148 

94 centre 3 industrial mitjana Pb  2.409,00  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.099,7446 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.204,50  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  734,9106 

            3.465,65   3.613,50          2.834,6552 

95 centre 3 industrial mitjana Pb  2.366,10  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.062,3519 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.183,05  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  721,8232 

            3.397,64   3.549,15          2.784,1751 

96 centre 3 industrial mitjana Pb  2.323,20  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.024,9592 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.161,60  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  708,7357 

            3.343,90   3.484,80          2.733,6949 

97 centre 3 industrial mitjana Pb  2.280,30  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  1.987,5665 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.140,15  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  695,6483 

            3.289,38   3.420,45          2.683,2148 

98 ronda 2 industrial gran Pb  5.093,55  1,0000 0,8250 1,0000 1,0000  4.202,1788 

 ronda 2 industrial gran Ppis  5.093,55  1,0000 0,8250 0,7000 1,0000  2.941,5251 

            7.423,76   10.187,10          7.143,7039 

99 ronda 2 industrial gran Pb  5.093,55  1,0000 0,8250 1,0000 1,0000  4.202,1788 

 ronda 2 industrial gran Ppis  5.093,55  1,0000 0,8250 0,7000 1,0000  2.941,5251 

            7.423,76   10.187,10          7.143,7039 

100 centre 4 industrial petita Pb  640,46  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  608,4370 

 centre 4 industrial petita Ppis  640,46  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  425,9059 

            1.204,20   1.280,92          1.034,3429 

101 centre 4 industrial petita Pb  647,66  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  615,2770 

 centre 4 industrial petita Ppis  647,66  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  430,6939 

            845,86   1.295,32          1.045,9709 

102 centre 4 industrial petita Pb  652,80  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  620,1600 

 centre 4 industrial petita Ppis  652,80  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  434,1120 

            850,99   1.305,60          1.054,2720 

103 centre 4 industrial petita Pb  655,89  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  623,0955 

 centre 4 industrial petita Ppis  655,89  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  436,1669 

            826,51   1.311,78          1.059,2624 

104 centre 4 industrial petita Pb  656,91  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  624,0645 

 centre 4 industrial petita Ppis  656,91  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  436,8452 

            855,08   1.313,82          1.060,9097 

105 centre 4 industrial petita Pb  655,89  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  623,0955 

 centre 4 industrial petita Ppis  655,89  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  436,1669 

            854,06   1.311,78          1.059,2624 

106 centre 4 industrial petita Pb  652,80  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  620,1600 

 centre 4 industrial petita Ppis  652,80  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  434,1120 

            850,99   1.305,60          1.054,2720 

107 centre 4 industrial petita Pb  647,66  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  615,2770 

 centre 4 industrial petita Ppis  647,66  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  430,6939 

            845,86   1.295,32          1.045,9709 

108 centre 4 industrial petita Pb  640,46  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  608,4370 

 centre 4 industrial petita Ppis  640,46  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  425,9059 

            1.204,20   1.280,92          1.034,3429 

109 centre 3 industrial mitjana Pb  2.409,00  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.099,7446 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.204,50  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  734,9106 

            3.465,65   3.613,50          2.834,6552 

110 centre 3 industrial mitjana Pb  2.366,10  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.062,3519 
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 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.183,05  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  721,8232 

            3.397,64   3.549,15          2.784,1751 

111 centre 3 industrial mitjana Pb  2.323,20  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.024,9592 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.161,60  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  708,7357 

            3.343,90   3.484,80          2.733,6949 

112 centre 3 industrial mitjana Pb  2.280,30  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  1.987,5665 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.140,15  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  695,6483 

            3.289,38   3.420,45          2.683,2148 

113 centre 3 industrial mitjana Pb  2.409,00  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.099,7446 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.204,50  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  734,9106 

            3.465,65   3.613,50          2.834,6552 

114 centre 3 industrial mitjana Pb  2.366,10  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.062,3519 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.183,05  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  721,8232 

            3.397,64   3.549,15          2.784,1751 

115 centre 3 industrial mitjana Pb  2.323,20  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.024,9592 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.161,60  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  708,7357 

            3.343,90   3.484,80          2.733,6949 

116 centre 3 industrial mitjana Pb  2.280,30  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  1.987,5665 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.140,15  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  695,6483 

            3.289,38   3.420,45          2.683,2148 

117 ronda 2 industrial gran Pb  5.093,55  1,0000 0,8250 1,0000 1,0000  4.202,1788 

 ronda 2 industrial gran Ppis  5.093,55  1,0000 0,8250 0,7000 1,0000  2.941,5251 

            7.423,76   10.187,10          7.143,7039 

118 ronda 2 industrial gran Pb  5.093,55  1,0000 0,8250 1,0000 1,0000  4.202,1788 

 ronda 2 industrial gran Ppis  5.093,55  1,0000 0,8250 0,7000 1,0000  2.941,5251 

            7.423,76   10.187,10          7.143,7039 

119 centre 4 industrial petita Pb  664,95  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  631,7025 

 centre 4 industrial petita Ppis  664,95  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  442,1918 

            1.263,40   1.329,90          1.073,8943 

120 centre 4 industrial petita Pb  618,14  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  587,2330 

 centre 4 industrial petita Ppis  618,14  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  411,0631 

            815,21   1.236,28          998,2961 

121 centre 4 industrial petita Pb  627,00  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  595,6500 

 centre 4 industrial petita Ppis  627,00  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  416,9550 

            824,21   1.254,00          1.012,6050 

122 centre 4 industrial petita Pb  647,21  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  614,8495 

 centre 4 industrial petita Ppis  647,21  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  430,3947 

            844,73   1.294,42          1.045,2442 

123 centre 4 industrial petita Pb  635,43  1,0000 1,0000 1,0000 0,9500  603,6585 

 centre 4 industrial petita Ppis  635,43  1,0000 1,0000 0,7000 0,9500  422,5610 

            1.284,81   1.270,86          1.026,2195 

124 centre 3 industrial mitjana Pb  2.280,30  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  1.987,5665 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.140,15  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  695,6483 

            3.303,07   3.420,45          2.683,2148 

125 centre 3 industrial mitjana Pb  2.323,20  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.024,9592 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.161,60  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  708,7357 

            3.343,90   3.484,80          2.733,6949 

126 centre 3 industrial mitjana Pb  2.366,10  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.062,3519 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.183,05  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  721,8232 

            3.397,64   3.549,15          2.784,1751 

127 centre 3 industrial mitjana Pb  2.409,00  1,0000 0,9175 1,0000 0,9500  2.099,7446 

 centre 3 industrial mitjana Ppis  1.204,50  1,0000 0,9175 0,7000 0,9500  734,9106 

            3.451,96   3.613,50          2.834,6552 

128 ronda 2 industrial gran Pb  5.863,76  1,0000 0,8250 1,0000 1,0000  4.837,6020 

 ronda 2 industrial gran Ppis  5.863,76  1,0000 0,8250 0,7000 1,0000  3.386,3214 

            8.353,35   11.727,52          8.223,9234 
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129 centre 2 industrial gran Pb  2.724,78  1,0000 0,8250 1,0000 0,9500  2.135,5463 

 centre 2 industrial gran Ppis  2.724,78  1,0000 0,8250 0,7000 0,9500  1.494,8824 

            4.173,35   5.449,56          3.630,4288 

130 centre 2 industrial gran Pb  5.111,40  1,0000 0,8250 1,0000 0,9500  4.006,0598 

 centre 2 industrial gran Ppis  5.111,40  1,0000 0,8250 0,7000 0,9500  2.804,2418 

            6.763,48   10.222,80          6.810,3016 

131 ronda 2 industrial gran Pb  7.898,92  1,0000 0,8250 1,0000 1,0000  6.516,6090 

 ronda 2 industrial gran Ppis  7.898,92  1,0000 0,8250 0,7000 1,0000  4.561,6263 

           10.647,56   15.797,84           11.078,2353 
132,
133 
134 
135   1 terciari   - 68.998,45   93.147,91 0,8000 0,7969 1,0000     59.383,6556 

            
433.538,7

8   602.106,23           
430.469,520

4 

 

III.- CRITERIS DE REPARTIMENT DEL SÒL TERCIARI 

Tal i com s’ha exposat en apartats precedents, el sòl terciari del present polígon 
d’Actuació està format per dues peces ben difrerenciades identificades a les illes 11 i 
15. 

Aquest sòl terciari, en tant que constitueix l’ús minoritari en l’àmbit d’actuació i 
diferenciadt de l’ús industrial ha de ser adjudicat als diferents propietaris del sector en 
funció de la seva aportació, es a dir el seu percentatge. 

No obstant, en el present cas ens trobem davant la peculiaritat que el sòl terciari 
corresponent a la illa 11 ha estat adjudicat per voluntat expressa del Sr. Anglada i 
l’empresa Construccions i Gestions S.L a aquesta finca, aspecte que ha estat acceptat 
per la resta de la propietat del Sector. 

Atès l’anterior, el present projecte de reparcel.lació ha adjudicat doncs la parcel.la 15  
d’ús terciari a la resta de propietaris en funció al seu percentatge d’aportació i d’acord 
amb el repartiment consensuat per la propietat.  

 

Illa 15   
Terciari 
de Dret  

Terciari 
sense can 

Torrella  UA de Dret  Ua Adjudicat  % Adjudicat 
sense 

Torrella  superfície  sostre  
COPCISA INMOBILIARIA S.L 
(Bellots+Can Sabater+GESTINMO 
EXPRESS S.L. 31,65% 46,01% 27.324,20 31.050,16 52,29% 52,29% 36.077,84 48.705,09 
BELLOTS(28,50%) ESTNORD 
INMOLLAR 13,23% 19,24% 11.426,01 9.817,01 16,53% 16,53% 11.406,59 15.398,90 
BELLOTS(12,00%) EURABELLOTS SL 
SU 5,57% 8,10% 4.810,67 4.810,67 8,10% 8,10% 5.589,62 7.545,99 

FORES PALMERO INIPS 70,SL 3,64% 5,30% 3.146,74 3.146,74 5,30% 5,30% 3.656,26 4.935,96 

FORES PALMERO INIPS 70, SL 0,68% 0,98% 582,5537 582,5537 0,98% 0,98% 676,8816 913,7901 

CAN TORRELLA 31,23%   0         0 

MARTINBAS SL- Rius/Marco 3,45% 5,02% 2.981,06 1.341,55 2,26% 2,26% 1.558,78 2.104,35 
PROMOCIONS INDUSTRIALS  
TERRASSA  S.A 0,55% 0,80% 477,4446 0 0,00% 0,00% 0 0 
AJUNTAMENT DE 
TERRASSA     10,00% 14,54% 8.634,38 8.634,38 14,54% 14,54% 10.032,48 13.543,84 

      100,00% 100,00% 59.383,06 59.383,06 100,00% 100,00% 68.998,45 93.147,91 

 
repartiment parcel·la 1         

CAN TORRELLA  28.410,08 35.396,58 35.396,58 44.563,44 

TOTAL TERCIARI (Illa 1+Illa15) 87.793,73 104.395,03 104.395,02   
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Pel que fa a la configuració de la illa 15 i d’acord amb la normativa específica 
continguda per aquesta en l’article 27 del pla parcial urbanístic del Sector Bellots 2 de 
Terrassa cal especificar que: 

- La superfície mínima de la parcel.la serà igual o superior a 10.000 m2 

- previament a la parcel.lació s’haurà de fer una ordenació volumètrica del 
conjunt de l’illa. 

- Es permet la subdivisió de les parcel.les en règim de propietat horitzontal. 

El present projecte de reparcel.lació, seguint les premises del Pla Parcial esmentat ha 
efectuat la parcel.lació de l’illa 15 de forma que aquesta ha quedat subdividida en 
parcel.les de més de 10.000 m2, quedant subjecte la seva edificació a la tramitació i 
aprovació per part de la Corporació Local del corresponent estudi volumètric de la 
totalitat de l’illa, tal i com prescriu la normativa d’aplicació. 
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13. DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS AMB APROFI TAMENT PRIVAT  
 
ILLA  1  
 
SUPERFÍCIE TOTAL D’APROFITAMENT PRIVAT ILLA 1 : 35.396,58 m2 

PARCEL·LA RESULTANT Nº 1  

NOM: 1 
 
Finca Resultant 1 
Superfície Parcel·la 35.396,58 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 44.563,44 m2 /st 
Unitat d’Aprofitament 28.410,08  
Coeficient de Participació 6,5998 % 

 

DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 1 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície TRENTA-CINC MIL TRES-CENTS 
NORANTA-SIS METRES I CINQUANTA-VUIT DECÍMETRES QUAD RATS 
(35.396,58 m2). En forma part una Masia, molt transformada en l’actualitat, de 
diversos cossos afegits, i superfície TRES MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC METRES I 
TRES DECÍMETRES QUADRATS (3.825,03m2); de planta baixa i dos pisos, i amb 
cobertes a dues vessants, descrita al Registre com a “RÚSTICA.CASA, manso y 
heredad llamado Bellots, sita en el término de Terrassa, que consta de cuatro distintos 
mansos llamados “Trullàs” y “Comarodona”, “Vidrés”, “Bellots” y “Ballús”, que 
comprende una casa señalada con el número nueve de dos pisos y bodega y 
dependencias propias de una casa de labranza con era de trillar, pozo y mina de agua 
subterránea que sale de la misma finca que se halla cultivada, parte de regadío, parte 
secano parte viña y parte bosque, de cabida setenta y seis hectáreas cuarenta y tres 
áreas, cincuenta y seis centiáreas y veintisiete decímetros cuadrados. LINDA: Oriente 
con honores de heredad Torrella y los de la heredad Figueras; Mediodía, parte con la 
Autopista A-17 y parte con la compañía “KM17, S.A”, tierras de la heredad Sabate; 
Poniente con la riera de les Arenes; Norte parte con los honores de la heredad Palet 
de la Cuadra, y parte con las de la heredad Torrella. Tiene enclavada en su interior 
una pardela propiedad de la mercantil “Mina Pública de Aguas de Terrassa, S.A.” 
Limita, al Nord , mitjançant  dues línies corbes de 134,60 metres linials i de 35,33 
metres linials respectivament, amb el sistema viari, via C.V.3 resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 161,75 metres linials, amb el 
sistema viari, via C.H.8-2, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , 
mitjançant una línia corba de 15,50 metres linials, una línia recta de 108,93 metres 
linials, i amb una línia corba de 64,86 metres linials respectivament, amb el sistema 
viari, via C.V.3; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 219,32 metres linials, amb la 
illa 2,  resultant de la present reparcel·lació”. 
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CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

o DERECHO VITALICIO DE USO Y HABITACIÓN DE LA MASIA CAN 
TORRELLA existente en la finca 1722 a favor de AURELIA MARTINEZ 
CRESPO, que resulta de la inscripción 37ª obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 6.075.968,52€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat,  l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
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MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
2228,17KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.11.6, Terciari, i el seu 
sostre és de 44.563,44 m2 /st . 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 6,5998% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria  Carme Ballbé Anglada i  Aurelia Martinez Crespo amb els següents 
percentatges de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 

Aiximateix la Sra. Aurelia Martinez Crespo, en virtut de la mateixa escriptura de 
Manifestació i acceptació d’herencia té atribuït el dret vitalici d’ús i habitatge de la 
vivenda de Can Torrella del Mas amb els terrenys que l’envolten 
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ILLA  3A  
 
SUPERFÍCIE TOTAL D’APROFITAMENT PRIVAT ILLA 3A : 5.261,30 m2 

 

PARCEL·LA RESULTANT Nº 2  

NOM: 3a 
 
 
Finca Resultant 3a 
Superfície Parcel·la 5.261,30 m2 
Ocupació Màxima 2.853,10 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 8.559,30 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 4.441,63  
Coeficient de Participació 1,0318% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 3A del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II, situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície CINC MIL DOS-CENTS SEIXANTA-UN 
METRES I TRENTA DECÍMETRES QUADRATS (5.261,30 m2). Limita, al Nord , 
mitjançant  una línia recta de 54,09 metres linials, amb el sistema viari, via C.H.7 
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 68,00 
metres linials, amb el pòrtic de conversió, S.T.3, resultant del present projecte de 
reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 61,30 metres linials, amb el sistema 
viari, via C.V.2; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 77,79 metres linials, el sistema 
viari, via C.V.3,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 
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CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  

URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 949.916,51€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi.  

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat,  l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
427,97KW. 

QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 8.559,30 m2/st . 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 1,0318% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria  Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents 
percentatges de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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 ILLA  3B  
 
SUPERFÍCIE TOTAL D’APROFITAMENT PRIVAT ILLA 3B : 7.649,88 m2 

PARCEL·LA RESULTANT Nº 3  

NOM: 3b-a1 
 
 
Finca Resultant 3B-a1 
Superfície Parcel·la 2.771,25 m2 
Ocupació Màxima 1.533,10 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa  
Sostre 4.599,30 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.582,55  
Coeficient de Participació 0,5999% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 3B-a1 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície DOS MIL SET-CENTS SETANTA-UN 
METRES I VINT-I-CINC DECÍMETRES QUADRATS (2.771,25 m2). Limita, al Nord , 
mitjançant  una línia recta de 68,00 metres linials, amb el pòrtic de conversió, S.T.3, 
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 68,00 
metres linials, amb la finca núm 3B-a2, resultant del present projecte de reparcel·lació; 
a l’Est , mitjançant una línia recta de 40,29 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.V.2; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 41,22 metres linials, el sistema viari, via 
C.V.3,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  

URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 552.321,30€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat,  l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
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d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
229,97KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 4.599,30 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,5999% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a  l’Ajuntament de Terrassa en concepte 
del 10% de l’aprofitament mig de l’àmbit.  
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 4  

NOM: 3B-a2 
 
 
Finca Resultant 3B-a2 
Superfície Parcel·la 2.085,55 m2 
Ocupació Màxima 1.533,10 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 
Sostre 4.599,30 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 3.228,19 
Coeficient de Participació 0,7499% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 3B-a2 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície DOS MIL VUITANTA-CINC METRES I 
CINQUANTA-CINC DECÍMETRES QUADRATS (2.085,55 m2). Limita, al Nord , 
mitjançant  una línia recta de 68,00 metres linials, amb la finca núm. 3B-a1 resultant de 
la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 68,00 metres linials, 
amb la finca núm 3B-b, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , 
mitjançant una línia recta de 30,32 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2; i a 
l’Oest , mitjançant  una línia recta de 31,02 metres linials, amb el límit de l’àmbit,  
resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 690.402,16 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat,  l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
229,97KW 

 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 4.599,30 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,7499% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a  l’Ajuntament de Terrassa en concepte 
del 10% de l’aprofitament mig de l’àmbit.  
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 5  

NOM: 3B-b  
 
 
Finca Resultant 3B-b 
Superfície Parcel·la 2.793,08 m2 
Ocupació Màxima 1.560,35 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa  
Sostre 4.681,05 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.628,46  
Coeficient de Participació 0,6106% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 3B-b del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície DOS MIL SET-CENTS NORANTA-TRES 
METRES I VUIT DECÍMETRES QUADRATS (2.793,08 m2). Limita, al Nord , 
mitjançant  una línia recta de 68,00 metres linials, amb la finca núm. 3B-a2 resultant de 
la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 70,56 metres linials, 
amb portic de conversió, S.T.2,  resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , 
mitjançant una línia recta de 50,03 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2; i a 
l’Oest , mitjançant  una línia recta de 32,13 metres linials, amb el límit de l’àmbit,  
resultant de la present reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 562.139,92 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi.  

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat,  l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
263,60KW 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 4.681,05 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6106% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a  l’Ajuntament de Terrassa en concepte 
del 10% de l’aprofitament mig de l’àmbit 
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ILLA  4  
 
SUPERFÍCIE TOTAL D’APROFITAMENT PRIVAT ILLA 4 : 15.733,97 m2 

 

PARCEL·LA RESULTANT Nº 6  

NOM: 4-a 
 
 
Finca Resultant 4-a 
Superfície Parcel·la 3.136,65 m2 
Ocupació Màxima 1.912,85 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 
Sostre 5.738,55 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 3.222,25  
Coeficient de Participació 0,7485% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 4-a del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície TRES MIL CENT TRENTA-SIS METRES I 
SEIXANTA-CINC DECÍMETRES QUADRATS (3.136,65m2). Limita, al Nord , 
mitjançant  una línia recta de 70,80 metres linials, amb el portic de conversió S.T.2 
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 64,29 
metres linials, amb la finca núm 4-b1, resultant del present projecte de reparcel·lació; a 
l’Est , mitjançant una línia recta de 35,79 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2; 
i a l’Oest , mitjançant  tres línies rectes de 8,32, 38,49, i 6,49 metres linials 
respectivament, amb el sistema viari, via carrer de l’aigua situat al límit oest de l’àmbit,  
resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 689.131,80€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat,  l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
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Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
318,26KW 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 5.738,55 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,7485% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a  l’Ajuntament de Terrassa en concepte 
del 10% de l’aprofitament mig de l’àmbit 



160/434 

PARCEL·LA RESULTANT Nº 7  

NOM: 4- b1 
 
 
Finca Resultant 4-b1 
Superfície Parcel·la 1.717,09 m2 
Ocupació Màxima 1.250,00 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 
Sostre 3.750,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.868,75  
Coeficient de Participació 0,6664% 

 
 
DESCRIPCIÓ: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 4-b1 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL SET-CENTS DISSET METRES I NOU 
DECÍMETRES QUADRATS (1.717,09 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia recta 
de 64,29 metres linials, amb la finca núm. 4-a resultant de la present reparcel·lació; al 
Sud , mitjançant  una línia recta de 70,03 metres linials, amb la finca núm 4-b2, 
resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 
25,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2; i a l’Oest , mitjançant  una línia 
recta de 25,16 metres linials, amb el sistema viari, via carrer de l’aigua situat al límit 
oest de l’àmbit,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 613.529,94 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
187,50KW 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 3.750,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6664% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a  l’Ajuntament de Terrassa en concepte 
del 10% de l’aprofitament mig de l’àmbit.  
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 8  

NOM: 4- b2 
 
 
Finca Resultant 4-b2 
Superfície Parcel·la 1.794,30 m2 
Ocupació Màxima 1.250,00 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa  
Sostre 3.750,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.868,75 
Coeficient de Participació 0,6664% 

 
 
DESCRIPCIÓ: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 4-b2 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície MIL SET-CENTS NORANTA-QUATRE 
METRES I TRENTA DECÍMETRES QUADRATS (1.794,30 m2). Limita, al Nord , 
mitjançant  una línia recta de 70,03 metres linials, amb la finca núm. 4-b1 resultant de 
la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 73,43 metres linials, 
amb la finca núm. 4-b3, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , 
mitjançant una línia recta de 25,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2; i a 
l’Oest , mitjançant  una línia recta de 25,26 metres linials, amb el sistema viari, via 
carrer de l’aigua situat al límit oest de l’àmbit,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ : 
 
URBANÍSTIQUES :  De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 613.529,94 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi.  

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
187,50KW 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 3.750,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6664% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a  l’Ajuntament de Terrassa en concepte 
del 10% de l’aprofitament mig de l’àmbit.  
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 9  

NOM: 4- b3 
 
Finca Resultant 4-b3 
Superfície Parcel·la 1.865,05 m2 
Ocupació Màxima 1.250,00 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa  
Sostre 3.750,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.868,75  
Coeficient de Participació 0,6664% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 4-b3 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC METRES 
I CINC DECÍMETRES QUADRATS (1.865,05 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una 
línia recta de 73,43 metres linials, amb la finca núm. 4-b2 resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 75,09 metres linials, amb la finca 
núm. 4-b4, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 25,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 25,05 metres linials, amb el sistema viari, via carrer de l’aigua situat al 
límit oest de l’àmbit,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 613.529,94 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi.  

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
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MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
187,50KW. 

 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 3.750,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6664% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a  l’Ajuntament de Terrassa en concepte 
del 10% de l’aprofitament mig de l’àmbit.  
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 10  

NOM: 4- b4 
 
 
Finca Resultant 4-b4 
Superfície Parcel·la 1.875,45 m2 
Ocupació Màxima 1.250,00 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa  
Sostre 3.750,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.868,75  
Coeficient de Participació 0,6664% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 4-b4 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC METRES 
I QUARANTA-CINC DECÍMETRES QUADRATS (1.875,45 m2). Limita, al Nord , 
mitjançant  una línia recta de 75,09 metres linials, amb la finca núm. 4-b3 resultant de 
la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 74,60 metres linials, 
amb la finca núm. 4-b5, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , 
mitjançant una línia recta de 25,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2; i a 
l’Oest , mitjançant  una línia recta de 25,01 metres linials, amb el sistema viari, via 
carrer de l’aigua situat al límit oest de l’àmbit,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia  613.529,94 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi.  

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
187,50KW 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 3.750,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6664% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a  l’Ajuntament de Terrassa en concepte 
del 10% de l’aprofitament mig de l’àmbit.  
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 11  

NOM: 4- b5 
 
 
Finca Resultant 4-b5 
Superfície Parcel·la 1.846,79 m2 
Ocupació Màxima 1.250,00 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa  
Sostre 3.750,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.868,75  
Coeficient de Participació 0,6664% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 4-b5 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SIS METRES 
I SETANTA-NOU DECÍMETRES QUADRATS (1.846,79 m2). Limita, al Nord , 
mitjançant  una línia recta de 74,60 metres linials, amb la finca núm. 4-b4 resultant de 
la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 73,08 metres linials, 
amb la finca núm. 4-c, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , 
mitjançant una línia recta de 25,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2; i a 
l’Oest , mitjançant  una línia recta de 25,08 metres linials, amb el sistema viari, via 
carrer de l’aigua situat al límit oest de l’àmbit,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 613.529,94 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi.  

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
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qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
187,50KW 

QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 3.750,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6664% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a  l’Ajuntament de Terrassa en concepte 
del 10% de l’aprofitament mig de l’àmbit.  
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 12  

NOM: 4-c  
 
 
Finca Resultant 4-c 
Superfície Parcel·la 3.498,64 m2 
Ocupació Màxima 1.860,30 m2 
Adjudicatari AJUNTAMENT DE TERRASSA  
Sostre 5.580,90 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 4.025,97  
Coeficient de Participació 0,9353% 
  
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 4-c del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície TRES MIL QUATRE-CENTS NORANTA-
VUIT METRES I SEIXANTA-QUATRE DECÍMETRES QUADRATS ( 3.498,64 m2). 
Limita, al Nord , mitjançant  una línia recta de 73,08 metres linials, amb la finca núm. 4-
b5 resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia corba de 55,72 
metres linials, amb el sistema viari, via C.H.5-1, resultant del present projecte de 
reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 31,98 metres linials, amb el sistema 
viari, via C.V.2; i a l’Oest , mitjançant  dues línies rectes de 8,56 i 46,24 metres linials 
respectivament, amb el sistema viari, via carrer de l’aigua situat al límit oest de l’àmbit,  
resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 861.020,70 € determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi.  

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 



171/434 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
279,05KW 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 5.580,90 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,9353% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a l’Ajuntament de Terrassa en concepte 
del 10% de l’aprofitament mig de l’àmbit. 
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ILLA  5  
 
SUPERFÍCIE TOTAL D’APROFITAMENT PRIVAT ILLA 5 : 15.931,00 m2 

PARCEL·LA RESULTANT Nº 13  

NOM: 5-a 
 
 
Finca Resultant 5-a 
Superfície Parcel·la 3.279,00 m2 
Ocupació Màxima 2.019,93 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 6.059,79 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 4.371,44  
Coeficient de Participació 1,0155% 
  
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 5-a del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU 
METRES (3.279,00m2). Limita, al Nord , mitjançant dues línies rectes de 44,82 i 8,30 
metres linials respetivament, amb el sistema viari, via C.H.7,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,04 metres linials, amb la finca 
núm 5-b1, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 30,11 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 51,55 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 
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CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ : 
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 934.905,21 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
302,99KW 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 6.059,79 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 1,0155% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 14  

NOM: 5-b1 
 
 
Finca Resultant 5-b1 
Superfície Parcel·la 1.650,09 m2 
Ocupació Màxima 1.250,00 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 3.750,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.868,75  
Coeficient de Participació 0,6664% 
  
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 5-b1 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL SIS-CENTS CINQUANTA METRES I 
NOU DECÍMETRES QUADRATS (1.650,09 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,04 metres linials, amb la finca núm. 5-a resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,02 metres linials, amb la finca 
núm 5-b2, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 25,01 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 25,01 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
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ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 613.529,94 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
187,50KW 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 3.750,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6664% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 15  

NOM: 5-b2 
 
 
Finca Resultant 5-b2 
Superfície Parcel·la 1.650,09 m2 
Ocupació Màxima 1.250,00 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 3.750,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.868,75  
Coeficient de Participació 0,6664% 
  
DESCRIPCIÓ:“URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 5-b2 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL SIS-CENTS CINQUANTA METRES I 
NOU DECÍMETRES QUADRATS (1.650,09 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,02 metres linials, amb la finca núm. 5-b1 resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,01 metres linials, amb la finca 
núm 5-b3, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 25,01 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 25,01 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ : 
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
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ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 613.529,94 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
187,50KW 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 3.750,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6664% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 16  

NOM: 5-b3 
 
 
Finca Resultant 5-b3 
Superfície Parcel·la 1.650,09 m2 
Ocupació Màxima 1.250,00 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 3.750,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.868,75  
Coeficient de Participació 0,6664% 

 
DESCRIPCIÓ:“URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 5-b3 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL SIS-CENTS CINQUANTA METRES I 
NOU DECÍMETRES QUADRATS (1.650,09 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,01 metres linials, amb la finca núm. 5-b2 resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,00 metres linials, amb la finca 
núm 5-b4, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 25,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 25,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
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ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia  613.529,94 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
187,50KW 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 3.750,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6664% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 17  

NOM: 5-b4 
 
 
Finca Resultant 5-b4 
Superfície Parcel·la 1.650,09 m2 
Ocupació Màxima 1.250,00 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 
Sostre 3.750,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.868,75  
Coeficient de Participació 0,6664% 

 
 
DESCRIPCIÓ:“URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 5-b4 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL SIS-CENTS CINQUANTA METRES I 
NOU DECÍMETRES QUADRATS (1.650,09 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,00 metres linials, amb la finca núm. 5-b3 resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,00 metres linials, amb la finca 
núm 5-b5, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 25,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 25,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 613.529,94 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
187,50KW 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 3.750,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6664% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a  l’Ajuntament de Terrassa en concepte 
del 10% de l’aprofitament mig de l’àmbit.  
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 18  

NOM: 5-b5 
 
 
Finca Resultant 5-b5 
Superfície Parcel·la 1.650,09 m2 
Ocupació Màxima 1.250,00 m2 
Adjudicatari PROMOCIONS INDUSTRIALS TERRASSA  S.A / 

AJUNTAMENT DE TERRASSA  
Sostre 3.750,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.868,75  
Coeficient de Participació 0,6664% 

 
DESCRIPCIÓ:“URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 5-b5 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL SIS-CENTS CINQUANTA METRES I 
NOU DECÍMETRES QUADRATS (1.650,09 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,00 metres linials, amb la finca núm. 5-b4 resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,00 metres linials, amb la finca 
núm 5-b6, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 25,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 25,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 613.529,94 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
187,50KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 3.750,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6664% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica en indivís a títol de propietat a PROMOCIONS 
INDUSTRIALS TERRASSA S.A i a l’Ajuntament de Terrasa, en concepte del 10% de 
l’aprofitament mig de l’àmbit,per amb els següents percentatges de propietat :  
 

PROMOCIONS INDUSTRIALS TERRASSA S.A 97,39 
AJUNTAMENT DE TERRASSA 2,61 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 19  

NOM: 5-b6 
 
 
Finca Resultant 5-b6 
Superfície Parcel·la 1.650,09 m2 
Ocupació Màxima 1.250,00 m2 
Adjudicatari ViCENTE MARCO IBAÑEZ/MONTSERRAT RIUS 

VICÓ 
Sostre 3.750,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.868,75  
Coeficient de Participació 0,6664% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 5-b6 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL SIS-CENTS CINQUANTA METRES I 
NOU DECÍMETRES QUADRATS (1.650,09 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,00 metres linials, amb la finca núm. 5-b5 resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,01 metres linials, amb la finca 
núm 5-c, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 25,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 25,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 613.529,94 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
187,50KW. 

QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 3.750,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6664% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat indivisa a ViCENTE MARCO IBAÑEZ en 
un percentatge del 50% i a MONTSERRAT RIUS VICÓ  en un percentatge del 50 %. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 20  

NOM: 5-c  
 
Finca Resultant 5-c 
Superfície Parcel·la 2.751,46 m2 
Ocupació Màxima 1.700,35 m2 
Adjudicatari MARTINBAS S.L  
Sostre 5.101,05 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 3.580,36  
Coeficient de Participació 0,8317% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 5-c del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-UN 
METRES I QUARANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS ( 2.751,46m2). Limita, al 
Nord , mitjançant  una línia recta de 66,01 metres linials, amb la finca núm. 5-b6 
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 41,72 i 
8,30 metres linials respectivament, amb el sistema viari, via C.H.6-2, resultant del 
present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 30,50 metres 
linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 36,04 
metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 765.719,58 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
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MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
255,05KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 5.101,05 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,8317% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a  Martinbas S.L. 
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ILLA  6  
 
SUPERFÍCIE TOTAL D’APROFITAMENT PRIVAT ILLA 6 : 12.103,28 m2 

PARCEL·LA RESULTANT Nº 21  

NOM: 6-a  
 
 
Finca Resultant 6-a 
Superfície Parcel·la 1.893,36 m2 
Ocupació Màxima 1.050,35 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 3.151,05 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.410,55  
Coeficient de Participació 0,5600% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 6-a del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície MIL VUIT-CENTS NORANTA-TRES 
METRES I TRENTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (1.893,36m2 ). Limita, al Nord , 
mitjançant dues línies rectes de 41,72 i 8,30 metres linials respetivament, amb el 
sistema viari, via C.H.6-2,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  
una línia recta de 66,02 metres linials, amb la finca núm 6-b1, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 17,50 metres linials, 
amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 23,04 metres 
linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 515.536,24 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
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d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
157,55KW. 

QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 3.151,05 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,5600% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 22  

NOM: 6-b1 
 
 
Finca Resultant 6-b1 
Superfície Parcel·la 1.188,08 m2 
Ocupació Màxima 900,00 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 2.700,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.065,50  
Coeficient de Participació 0,4798% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 6-b1 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL CENT VUITANTA-VUIT METRES I 
VUIT DECÍMETRES QUADRATS (1.188,08 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,02 metres linials, amb la finca núm. 6-a resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,01 metres linials, amb la finca 
núm 6-b2, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 441.741,55 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
135,00KW. 

QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 2.700,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,4798% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 

ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 23  

NOM: 6-b2 
 
Finca Resultant 6-b2 
Superfície Parcel·la 1.188,08 m2 
Ocupació Màxima 900,00 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 2.700,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.065,50  
Coeficient de Participació 0,4798% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 6-b2 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL CENT VUITANTA-VUIT METRES I 
VUIT DECÍMETRES QUADRATS (1.188,08 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,01 metres linials, amb la finca núm. 6-b1 resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,00 metres linials, amb la finca 
núm 6-b3, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 441.741,55€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
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qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
135,00KW. 

QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 2.700,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,4798% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 24  

NOM: 6-b3 
 
Finca Resultant 6-b3 
Superfície Parcel·la 1.188,08 m2 
Ocupació Màxima 900,00 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 2.700,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.065,50  
Coeficient de Participació 0,4798% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 6-b3 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL CENT VUITANTA-VUIT METRES I 
VUIT DECÍMETRES QUADRATS (1.188,08 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,00 metres linials, amb la finca núm. 6-b2 resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,00 metres linials, amb la finca 
núm 6-b4, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ : 
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 441.741,55€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
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qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
135,00KW. 

QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 2.700,00 m2/st. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,4798% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat  EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 25  

NOM: 6-b4 
 
 
Finca Resultant 6-b4 
Superfície Parcel·la 1.188,08 m2 
Ocupació Màxima 900,00 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 2.700,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.065,50  
Coeficient de Participació 0,4798% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 6-b4 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL CENT VUITANTA-VUIT METRES I 
VUIT DECÍMETRES QUADRATS (1.188,08 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,00 metres linials, amb la finca núm. 6-b3 resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,00 metres linials, amb la finca 
núm 6-b5, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ : 
 
URBANÍSTIQUES :  De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 441.741,55€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
135,00KW. 

QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 2.700,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,4798% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 26  

NOM: 6-b5 
 
 
Finca Resultant 6-b5 
Superfície Parcel·la 1.188,08 m2 
Ocupació Màxima 900,00 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 2.700,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.065,50  
Coeficient de Participació 0,4798% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 6-b5 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL CENT VUITANTA-VUIT METRES I 
VUIT DECÍMETRES QUADRATS (1.188,08 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,00 metres linials, amb la finca núm. 6-b4 resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,00 metres linials, amb la finca 
núm 6-b6, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia  441.741,55€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
135,00KW. 

QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 2.700,00 m2/st. 

 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,4798% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 27  

NOM: 6-b6 
 
 
Finca Resultant 6-b6 
Superfície Parcel·la 1.188,08 m2 
Ocupació Màxima 900,00 m2 
Adjudicatari MIGUEL ÁNGEL PALMERO/ 

MARIA CRISTINA PALMERO FORES/ 
MARIA DEL ROSARIO FORES DOMÈNECH/  
INIPS 70 S.L 

Sostre 2.700,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.065,50  
Coeficient de Participació 0,4798% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 6-b6 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL CENT VUITANTA-VUIT METRES I 
VUIT DECÍMETRES QUADRATS (1.188,08 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,00 metres linials, amb la finca núm. 6-b5 resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,01 metres linials, amb la finca 
núm 6-b7, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

CÀRREGUES PROCEDENTS DE LA FINCA REGISTRAL 96.768 (FINCA APORTADA 4A): 

- En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente a Maria del 
Rosario Fores Domenech, procedentes de la herencia de su madre Antonia 
Domenech Puig, FIDEICOMISO DE RESIDUO, que resulta de la inscripción 
17ª i 19 ª de la finca número 543 de procedencia, practicada con fecha 10 
de mayo de  mil novecientos ochenta y ocho, y de la inscripción 19ª de  
dicha finca 543, practicada con fecha cuatro de marzo de dos mil dos. 

- En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente a Maria del 
Rosario Forés Domenech, procedentes de la herencia de su madre Antonia 
Domenech Puig, FIDEICOMISO DE RESIDUO, que resulta  de la 
inscripción16ª de la finca número 1334 de procedencia, practicada con 
fecha diez de octubre de dos mil dos.  

- Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 18 de 
abril de 2005, según nota al margen de la inscripción 2ª, de la finca 96769.  

-  En cuanto a 2/3 partes indivisas, queda gravada po r la carga de 
procedencia correspondiente a: Condición resolutori a pactada en 
escritura autorizada por el Notario de GRANOLLERS, JAVIER FRANCH 
VALVERDE, el veintiuno de diciembre de dos mil cuat ro , de 
COMPRAVENTA otorgada por Miquel y Eduard Plana Domènech a favor 
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de INIPS 70 SL, para el caso de que dicha parte deudora no haga efectiva 
la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON TRENTA Y DOS CÉNTIMOS, aplazados de pago. Pactada 
en los siguientes términos, PLAZO:. Resulta de la inscripción 2ª, de fecha 
dieciocho de abril de dos mil cinco, de la finca 96769, al folio 29 del Tomo 
2707, Libro 1605.- 

CÀRREGUES PROCEDENTS DE LA FINCA REGSITRAL 544 (FINCA APORTADA 4B) 

a. En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente a María 
del Rosario Forés Domenech, procedentes de la herencia de su madre 
Antonia Domenech Puig, FIDEICOMISO DE RESIDUO, que resulta de 
la inscripción 11ª, y 13ª de la finca 544. 

b. Afección/es fiscal/es por CINCO años, a partir del día 18 de abril de 
2005, que resulta/n de nota al margen de la inscripción 14ª, constituida 
en la finca número 544. 

c. En cuanto a 2/3 partes indivisas, queda gravada por la carga de 
procedencia correspondiente a: Condición resolutoria pactada en 
escritura autorizada por el Notario de GRANOLLERS, JAVIER FRANCH 
VALVERDE, el veintiuno de diciembre de dos mil cuatro, de 
COMPRAVENTA, otorgada por Miquel y Eduard Plana Domènech, a 
favor de INIPS 70 SL, para el caso de que dicha parte deudora no haga 
efectiva la suma de DOSCIENTOS DOS MIL CIEN EUROS CON UN 
CÉNTIMO, aplazados de pago. Pactada en los siguientes términos, 
PLAZO:. Resulta de la inscripción 14ª, de fecha dieciocho de abril de 
dos mil cinco, de la finca 544, al folio 206 del Tomo 2110, Libro 1008. 

 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 441.741,55  €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 



202/434 

qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
135,00KW. 

QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 2.700,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,4798% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a: 
 
 

INIPS 70 , S.L 6/9 PARTS 
MIGUEL ANGEL PALMERO FORES 1/9 PART 
MARIA CRISTINA PALMERO FORES 1/9 PART 
MARIA DEL ROSARIO PALMERO FORES 1/9 PART 
TOTAL 100% FINCA 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 28  

NOM: 6-b7 
 
 
Finca Resultant 6-b7 
Superfície Parcel·la 1.188,08 m2 
Ocupació Màxima 900,00 m2 
Adjudicatari MIGUEL ÁNGEL PALMERO/ 

MARIA CRISTINA PALMERO FORES/ 
MARIA DEL ROSARIO FORES DOMÈNECH/  
INIPS 70 S.L 

Sostre 2.700,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.065,50  
Coeficient de Participació 0,4798% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 6-b7 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL CENT VUITANTA-VUIT METRES I 
VUIT DECÍMETRES QUADRATS (1.188,08 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,01 metres linials, amb la finca núm. 6-b6 resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,02 metres linials, amb la finca 
núm 6-c, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

CÀRREGUES PROCEDENTS DE LA FINCA REGISTRAL 96.768 (FINCA APROTADA 4A): 

- En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente a Maria del 
Rosario Fores Domenech, procedentes de la herencia de su madre Antonia 
Domenech Puig, FIDEICOMISO DE RESIDUO, que resulta de la inscripción 
17ª i 19 ª de la finca número 543 de procedencia, practicada con fecha 10 
de mayo de  mil novecientos ochenta y ocho, y de la inscripción 19ª de  
dicha finca 543, practicada con fecha cuatro de marzo de dos mil dos. 

- En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente a Maria del 
Rosario Forés Domenech, procedentes de la herencia de su madre Antonia 
Domenech Puig, FIDEICOMISO DE RESIDUO, que resulta  de la 
inscripción16ª de la finca número 1334 de procedencia, practicada con 
fecha diez de octubre de dos mil dos.  

- Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 18 de 
abril de 2005, según nota al margen de la inscripción 2ª, de la finca 96769.  

-  En cuanto a 2/3 partes indivisas, queda gravada po r la carga de 
procedencia correspondiente a: Condición resolutori a pactada en 
escritura autorizada por el Notario de GRANOLLERS, JAVIER FRANCH 
VALVERDE, el veintiuno de diciembre de dos mil cuat ro , de 
COMPRAVENTA otorgada por Miquel y Eduard Plana Domènech a favor 
de INIPS 70 SL, para el caso de que dicha parte deudora no haga efectiva 
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la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON TRENTA Y DOS CÉNTIMOS, aplazados de pago. Pactada 
en los siguientes términos, PLAZO: Resulta de la inscripción 2ª, de fecha 
dieciocho de abril de dos mil cinco, de la finca 96769, al folio 29 del Tomo 
2707, Libro 1605. 

CÀRREGUES PROCEDENTS DE LA FINCA REGSITRAL 544 (FINCA APORTADA 4B) 

1) En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente a María 
del Rosario Forés Domenech, procedentes de la herencia de su madre 
Antonia Domenech Puig, FIDEICOMISO DE RESIDUO, que resulta de 
la inscripción 11ª, y 13ª de la finca 544. 

2) Afección/es fiscal/es por CINCO años, a partir del día 18 de abril de 
2005, que resulta/n de nota al margen de la inscripción 14ª, constituida 
en la finca número 544. 

3) En cuanto a 2/3 partes indivisas, queda gravada por la carga de 
procedencia correspondiente a: Condición resolutoria pactada en 
escritura autorizada por el Notario de GRANOLLERS, JAVIER FRANCH 
VALVERDE, el veintiuno de diciembre de dos mil cuatro, de 
COMPRAVENTA, otorgada por Miquel y Eduard Plana Domènech, a 
favor de INIPS 70 SL, para el caso de que dicha parte deudora no haga 
efectiva la suma de DOSCIENTOS DOS MIL CIEN EUROS CON UN 
CÉNTIMO, aplazados de pago. Pactada en los siguientes términos, 
PLAZO:. Resulta de la inscripción 14ª, de fecha dieciocho de abril de 
dos mil cinco, de la finca 544, al folio 206 del Tomo 2110, Libro 1008. 

 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 441.741,55€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
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MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
135,00KW. 

QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 2.700,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,4798% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a: 
 

INIPS 70 , S.L 6/9 PARTS 
MIGUEL ANGEL PALMERO FORES 1/9 PART 
MARIA CRISTINA PALMERO FORES 1/9 PART 
MARIA DEL ROSARIO PALMERO FORES 1/9 PART 
TOTAL 100% FINCA 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 29  

NOM: 6-c  
 
 
Finca Resultant 6-c 
Superfície Parcel·la 1.893,36 m2 
Ocupació Màxima 1.050,35 m2 
Adjudicatari MIGUEL ÁNGEL PALMERO/ 

MARIA CRISTINA PALMERO FORES/ 
MARIA DEL ROSARIO FORES DOMÈNECH/  
INIPS 70 S.L 

Sostre 3.151,05 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.410,55  
Coeficient de Participació 0,5600% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 6-c del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL VUIT-CENTS NORANTA-TRES 
METRES I TRENTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS ( 1.897,36 m2). Limita, al Nord , 
mitjançant  una línia recta de 66,02 metres linials, amb la finca núm. 6-b7 resultant de 
la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 41,72 i 8,30 metres 
linials resoectivament, amb el sistema viari, via C.H.5-2, resultant del present projecte 
de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 17,50 metres linials, amb el 
sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 23,04 metres linials, 
amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

- En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente a Maria del 
Rosario Fores Domenech, procedentes de la herencia de su madre Antonia 
Domenech Puig, FIDEICOMISO DE RESIDUO, que resulta de la inscripción 
17ª i 19 ª de la finca número 543 de procedencia, practicada con fecha 10 
de mayo de  mil novecientos ochenta y ocho, y de la inscripción 19ª de  
dicha finca 543, practicada con fecha cuatro de marzo de dos mil dos. 

- En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente a Maria del 
Rosario Forés Domenech, procedentes de la herencia de su madre Antonia 
Domenech Puig, FIDEICOMISO DE RESIDUO, que resulta  de la 
inscripción16ª de la finca número 1334 de procedencia, practicada con 
fecha diez de octubre de dos mil dos.  

- Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 18 de 
abril de 2005, según nota al margen de la inscripción 2ª, de la finca 96769.  

-  En cuanto a 2/3 partes indivisas, queda gravada po r la carga de 
procedencia correspondiente a: Condición resolutori a pactada en 
escritura autorizada por el Notario de GRANOLLERS, JAVIER FRANCH 
VALVERDE, el veintiuno de diciembre de dos mil cuat ro , de 
COMPRAVENTA otorgada por Miquel y Eduard Plana Domènech a favor 
de INIPS 70 SL, para el caso de que dicha parte deudora no haga efectiva 
la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CUARENTA Y CUATRO 
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EUROS CON TRENTA Y DOS CÉNTIMOS, aplazados de pago. Pactada 
en los siguientes términos, PLAZO: Resulta de la inscripción 2ª, de fecha 
dieciocho de abril de dos mil cinco, de la finca 96769, al folio 29 del Tomo 
2707, Libro 1605.- 

CÀRREGUES PROCEDENTS DE LA FINCA REGSITRAL 544 (FINCA APORTADA 4B) 

1) En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente 
a María del Rosario Forés Domenech, procedentes de la 
herencia de su madre Antonia Domenech Puig, FIDEICOMISO 
DE RESIDUO, que resulta de la inscripción 11ª, y 13ª de la finca 
544. 

2) Afección/es fiscal/es por CINCO años, a partir del día 18 de abril 
de 2005, que resulta/n de nota al margen de la inscripción 14ª, 
constituida en la finca número 544. 

3) En cuanto a 2/3 partes indivisas, queda gravada por la carga de 
procedencia correspondiente a: Condición resolutoria pactada 
en escritura autorizada por el Notario de GRANOLLERS, 
JAVIER FRANCH VALVERDE, el veintiuno de diciembre de dos 
mil cuatro, de COMPRAVENTA, otorgada por Miquel y Eduard 
Plana Domènech, a favor de INIPS 70 SL, para el caso de que 
dicha parte deudora no haga efectiva la suma de DOSCIENTOS 
DOS MIL CIEN EUROS CON UN CÉNTIMO, aplazados de 
pago. Pactada en los siguientes términos, PLAZO:. Resulta de la 
inscripción 14ª, de fecha dieciocho de abril de dos mil cinco, de 
la finca 544, al folio 206 del Tomo 2110, Libro 1008. 

 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 515.536,24€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
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qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
135,00KW. 

QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 3.151,05 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,5600% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a: 
 
 

INIPS 70 , S.L 6/9 PARTS 
MIGUEL ANGEL PALMERO FORES 1/9 PART 
MARIA CRISTINA PALMERO FORES 1/9 PART 
MARIA DEL ROSARIO PALMERO FORES 1/9 PART 
TOTAL 100% FINCA 
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ILLA  7  
 
SUPERFÍCIE TOTAL D’APROFITAMENT PRIVAT ILLA 7 : 12.103,28 m2 

 

PARCEL·LA RESULTANT Nº 30  

NOM: 7-a 
 
 
Finca Resultant 7-a 
Superfície Parcel·la 1.893,36 m2 
Ocupació Màxima 1.050,35 m2 
Adjudicatari EURABELLOTS S.L  
Sostre 3.151,05 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.410,55  
Coeficient de Participació 0,5600% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 7-a del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície MIL VUIT-CENTS NORANTA-TRES 
METRES I TRENTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (1.893,36m2 ). Limita, al Nord , 
mitjançant dues línies rectes de 41,72 i 8,30 metres linials respetivament, amb el 
sistema viari, via C.H.5-2,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  
una línia recta de 66,02 metres linials, amb la finca núm 7-b1, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 17,51 metres linials, 
amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 23,04 metres 
linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 515.536,24€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
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d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
157,55KW. 

QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 3.151,05 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,5600% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a Eurabellots S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 31  

NOM: 7-b1 
 
 
Finca Resultant 7-b1 
Superfície Parcel·la 1.188,08 m2 
Ocupació Màxima 900,00 m2 
Adjudicatari EURABELLOTS S.L 
Sostre 2.700,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.065,50  
Coeficient de Participació 0,4798% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 7-b1 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL CENT VUITANTA-VUIT METRES I 
VUIT DECÍMETRES QUADRATS (1.188,08 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,02 metres linials, amb la finca núm. 7-a resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,01 metres linials, amb la finca 
núm 7-b2, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 441.741,55€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
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qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
135,00KW. 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 2.700,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,4798% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a Eurabellots S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 32  

NOM: 7-b2 
 
 
Finca Resultant 7-b2 
Superfície Parcel·la 1.188,08 m2 
Ocupació Màxima 900,00 m2 
Adjudicatari EURABELLOTS S.L 
Sostre 2.700,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.065,50  
Coeficient de Participació 0,4798% 

 
 
DESCRIPCIÓ: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 7-b2 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL CENT VUITANTA-VUIT METRES I 
VUIT DECÍMETRES QUADRATS (1.188,08 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,01 metres linials, amb la finca núm. 7-b1 resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,00 metres linials, amb la finca 
núm 7-b3, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 441.741,55€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 



214/434 

resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
135,00KW. 

 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 2.700,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,4798% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a Eurabellots S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 33  

NOM: 7-b3 
 
 
Finca Resultant 7-b3 
Superfície Parcel·la 1.188,08 m2 
Ocupació Màxima 900,00 m2 
Adjudicatari EURABELLOTS S.L 
Sostre 2.700,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.065,50  
Coeficient de Participació 0,4798% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 7-b3 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL CENT VUITANTA-VUIT METRES I 
VUIT DECÍMETRES QUADRATS (1.188,08 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,00 metres linials, amb la finca núm. 7-b2 resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,00 metres linials, amb la finca 
núm 7-b4, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,20 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 441.741,55€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
135,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 2.700,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,4798% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a Eurabellots S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 34  

NOM: 7-b4 
 
 
Finca Resultant 7-b4 
Superfície Parcel·la 1.188,08 m2 
Ocupació Màxima 900,00 m2 
Adjudicatari EURABELLOTS S.L 
Sostre 2.700,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.065,50  
Coeficient de Participació 0,4798% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 7-b4 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL CENT VUITANTA-VUIT METRES I 
VUIT DECÍMETRES QUADRATS (1.188,08 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,00 metres linials, amb la finca núm. 7-b3 resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,00 metres linials, amb la finca 
núm 7-b5, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 441.741,55€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
135,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 2.700,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,4798% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a Eurabellots S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 35  

NOM: 7-b5 
 
 
Finca Resultant 7-b5 
Superfície Parcel·la 1.188,08 m2 
Ocupació Màxima 900,00 m2 
Adjudicatari EURABELLOTS S.L 
Sostre 2.700,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.065,50  
Coeficient de Participació 0,4798% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 7-b5 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL CENT VUITANTA-VUIT METRES I 
VUIT DECÍMETRES QUADRATS (1.188,08 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,00 metres linials, amb la finca núm. 7-b4 resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,00 metres linials, amb la finca 
núm 7-b6, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 441.741,55€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
135,00KW. 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 2.700,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,4798% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a Eurabellots S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 36  

NOM: 7-b6 
 
 
Finca Resultant 7-b6 
Superfície Parcel·la 1.188,08 m2 
Ocupació Màxima 900,00 m2 
Adjudicatari EURABELLOTS S.L 
Sostre 2.700,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.065,50  
Coeficient de Participació 0,4798% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 7-b6 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL CENT VUITANTA-VUIT METRES I 
VUIT DECÍMETRES QUADRATS (1.188,08 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,00 metres linials, amb la finca núm. 7-b5 resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,01 metres linials, amb la finca 
núm 7-b7, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ : 
 
URBANÍSTIQUES :  De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 441.741,55€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 2.700,00 m2/st. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
135,00KW. 

 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 2.700,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,4798% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a Eurabellots S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 37  

NOM: 7-b7 
 
 
Finca Resultant 7-b7 
Superfície Parcel·la 1.188,08 m2 
Ocupació Màxima 900,00 m2 
Adjudicatari EURABELLOTS S.L 
Sostre 2.700,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.065,50  
Coeficient de Participació 0,4798% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 7-b7 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL CENT VUITANTA-VUIT METRES I 
VUIT DECÍMETRES QUADRATS (1.188,08 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,01 metres linials, amb la finca núm. 7-b6 resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,02 metres linials, amb la finca 
núm 7-c, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ : 
 
URBANÍSTIQUES :  De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 441.741,55€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
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qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
135,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 2.700,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,4798% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a Eurabellots S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 38  

NOM: 7-c  
 
 
Finca Resultant 7-c 
Superfície Parcel·la 1.893,36 m2 
Ocupació Màxima 1.050,35 m2 
Adjudicatari EURABELLOTS S.L 
Sostre 3.151,05 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.410,55  
Coeficient de Participació 0,5600% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 7-c del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL VUIT-CENTS NORANTA-
TRESMETRES I TRENTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS ( 1.897,36 m2). Limita, al 
Nord , mitjançant  una línia recta de 66,02 metres linials, amb la finca núm. 7-b7 
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 41,72 i 
8,30 metres linials resoectivament, amb el sistema viari, via C.H.4-1, resultant del 
present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 17,50 metres 
linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 23,04 
metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ : 
 
URBANÍSTIQUES :  De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 515.536,24 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
157,55KW. 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 3.151,05 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,5600% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a Eurabellots. 
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ILLA  8  
 
SUPERFÍCIE TOTAL D’APROFITAMENT PRIVAT ILLA 8 : 12.103,28 m2 

 

PARCEL·LA RESULTANT Nº 39  

NOM: 8-a 
 
 
Finca Resultant 8-a 
Superfície Parcel·la 2.751,46 m2 
Ocupació Màxima 1.700,35 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 3.400,70 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.386,91  
Coeficient de Participació 0,5545% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 8-a del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-UN 
METRES I QUARANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (2.751,46 m2). Limita, al 
Nord , mitjançant dues línies rectes de 41,72 i 8,30 metres linials respetivament, amb el 
sistema viari, via C.H.4-1,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  
una línia recta de 66,01 metres linials, amb la finca núm 8-b1, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 30,50 metres linials, 
amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 36,04 metres 
linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 
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CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 510.480,43€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
170,04KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 3.400,70 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,5545% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 40  

NOM: 8-b1 
 
 
Finca Resultant 8-b1 
Superfície Parcel·la 1.650,09 m2 
Ocupació Màxima 1.250,00 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 2.500,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.912,50  
Coeficient de Participació 0,4443% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 8-b1 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL SIS-CENTS CINQUANTA METRES I 
NOU DECÍMETRES QUADRATS (1.650,09 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,01 metres linials, amb la finca núm. 8-a resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,00 metres linials, amb la finca 
núm 8-b2, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 25,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 25,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ : 
 
URBANÍSTIQUES :  De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
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articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 409.019,96€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
125,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 2.500,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,4443% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 41  

NOM: 8-b2 
 
 
Finca Resultant 8-b2 
Superfície Parcel·la 1.650,09 m2 
Ocupació Màxima 1.250,00 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 2.500,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.912,50  
Coeficient de Participació 0,4443% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 8-b2 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL SIS-CENTS CINQUANTA METRES I 
NOU DECÍMETRES QUADRATS (1.650,09 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,00 metres linials, amb la finca núm. 8-b1 resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,00 metres linials, amb la finca 
núm 8-b3, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 25,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 25,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
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1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia  409.019,96€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
125,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 2.500,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,4443% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 42  

NOM: 8-b3 
 
 
Finca Resultant 8-b3 
Superfície Parcel·la 1.650,09 m2 
Ocupació Màxima 1.250,00 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 2.500,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.912,50  
Coeficient de Participació 0,4443% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 8-b3 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL SIS-CENTS CINQUANTA METRES I 
NOU DECÍMETRES QUADRATS (1.650,09 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,00 metres linials, amb la finca núm. 8-b2 resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,00 metres linials, amb la finca 
núm 8-b4, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 25,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 25,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 409.019,96€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
125,00KW. 

 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 2.500,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,4443% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 43  

NOM: 8-b4 
 
 
Finca Resultant 8-b4 
Superfície Parcel·la 1.650,09 m2 
Ocupació Màxima 1.250,00 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 2.500,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.912,50  
Coeficient de Participació 0,4443% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 8-b4 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL SIS-CENTS CINQUANTA METRES I 
NOU DECÍMETRES QUADRATS (1.650,09 m2). Limita, al Nord , mitjançant  una línia 
recta de 66,00 metres linials, amb la finca núm. 8-b3 resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 66,01 metres linials, amb la finca 
núm 8-b5, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 25,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una 
línia recta de 25,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 409.019,96€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
125,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 2.500,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,4443% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 44  

NOM: 8-c  
 
 
Finca Resultant 8-c 
Superfície Parcel·la 2.751,46 m2 
Ocupació Màxima 1.700,35 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 3.400,70 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.386,91  
Coeficient de Participació 0,5545% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 8-c del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-UN 
METRES I QUARANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS ( 2.751,46 m2). Limita, al 
Nord , mitjançant  una línia recta de 66,01 metres linials, amb la finca núm. 8-b4 
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant dues línies rectes  de 41,72 i 
8,30 metres linials respectivament, amb el sistema viari, via C.H.3-1, resultants del 
present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 30,50 metres 
linials, amb el sistema viari, via C.V.1; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 36,04 
metres linials, amb el sistema viari, via C.V.2,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 510.480,43 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
170,04KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 3.400,70 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,5545% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L.  
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 ILLA  10  
 
SUPERFÍCIE TOTAL D’APROFITAMENT PRIVAT ILLA 10 : 49.255,86 m2 

PARCEL·LA RESULTANT Nº 45  

NOM: 10-a 
 
 
Finca Resultant 10-a 
Superfície Parcel·la 1.986,57 m2 
Ocupació Màxima 1.188,58 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 2.377,16 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.919,56 
Coeficient de Participació 0,4559% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 10-a del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície MIL NOU-CENTS VUITANTA-SIS METRES I 
CINQUANTA-SET DECÍMETRES QUADRATS (1.986,57m2). Limita, al Nord , 
mitjançant dues línies rectes de 8,30 i 26,93 metres linials respetivament, amb el 
sistema viari, via C.H.7,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una 
línia recta de 46,36 metres linials, amb la finca núm 10-b1, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 37,79 metres linials, 
amb la finca 10-f resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia 
recta de 39,12 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1,  resultant de la present 
reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 
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CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 410.529,85 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
118,86KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 2.377,16 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,4559% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 46  

NOM: 10-b1 
 
Finca Resultant 10-b1 
Superfície Parcel·la 838,66 m2 
Ocupació Màxima 640,46 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 1.280,92 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.034,34  
Coeficient de Participació 0,2403% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 10-b1 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS TRENTA-VUIT METRES I 
SEIXANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (838,66m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 46,36 metres linials, amb la finca núm. 10-a,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 46,81 metres linials, amb la finca 
núm 10-b2, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb la finca 10-f resultant de la present reparcel·lació; i a 
l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,01 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
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ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia  221.210,82 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 

QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.280,92 m2/st. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2403% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 47  

NOM: 10-b2 
 
 
Finca Resultant 10-b2 
Superfície Parcel·la 845,86 m2 
Ocupació Màxima 647,66 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 1.295,32 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.045,97  
Coeficient de Participació 0,2430% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 10-b2 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS QUARANTA-CINC METRES 
I VUITANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (845,86m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 46,81 metres linials, amb la finca núm. 10-b1,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 47,15 metres linials, amb la finca 
núm 10-b3, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb la finca 10-f resultant de la present reparcel·lació; i a 
l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
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articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 223.698,09 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.295,32 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2430% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 48  

NOM: 10-b3 
 
 
Finca Resultant 10-b3 
Superfície Parcel·la 850,99 m2 
Ocupació Màxima 652,80 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 1.305,60 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.054,27  
Coeficient de Participació 0,2449% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 10-b3 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS CINQUANTA METRES I 
NORANTA-NOU DECÍMETRES QUADRATS (850,99m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 47,15 metres linials, amb la finca núm. 10-b2,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 47,38 metres linials, amb la finca 
núm 10-b4, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb la finca 10-f resultant de la present reparcel·lació; i a 
l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:   

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
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1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 225.473,18 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.305,60 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2449% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 49  

NOM: 10-b4 
 
 
Finca Resultant 10-b4 
Superfície Parcel·la 826,51 m2 
Ocupació Màxima 655,89 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 1.311,78 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.059,26  
Coeficient de Participació 0,2461% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 10-b4 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS VINT-I-SIS METRES I 
CINQUANTA-UN DECÍMETRES QUADRATS (826,51m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 47,38 metres linials, amb la finca núm. 10-b3,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 44,16 metres linials, amb la finca 
núm 10-b5, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb la finca 10-f resultant de la present reparcel·lació; i a 
l’Oest , mitjançant  dues línies rectes de 9,70 i 8,30 metres linials respectivament, amb 
el sistema viari, via C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:   

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
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1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 226.540,38 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.311,78 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2461% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 50  

NOM: 10-b5 
 
 
Finca Resultant 10-b5 
Superfície Parcel·la 855,08 m2 
Ocupació Màxima 656,91 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 1.313,82 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.060,91  
Coeficient de Participació 0,2465% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 10-b5 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC 
METRES I VUIT DECÍMETRES QUADRATS (855,08m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 47,50 metres linials, amb la finca núm. 10-b4,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 47,50 metres linials, amb la finca 
núm 10-b6, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb part de la finca 10-f i amb part de la finca 10-d1 
resultants de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 
metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
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1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 226.893,26€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.313,82 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2465% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 51  

NOM: 10-b6 
 
 
Finca Resultant 10-b6 
Superfície Parcel·la 854,06 m2 
Ocupació Màxima 655,89 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 1.311,78 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.059,26  
Coeficient de Participació 0,2461% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 10-b6 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE 
METRES I SIS DECÍMETRES QUADRATS (854,06m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 47,50 metres linials, amb la finca núm. 10-b5,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 47,38 metres linials, amb la finca 
núm 10-b7, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb la finca 10-d1 resultant de la present reparcel·lació; i 
a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:   

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
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articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 226.540,38€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.313,78 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2461% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 52  

NOM: 10-b7 
 
 
Finca Resultant 10-b7 
Superfície Parcel·la 850,99 m2 
Ocupació Màxima 652,80 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO.  

Sostre 1.305,60 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.054,27  
Coeficient de Participació 0,2449% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 10-b7 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS CINQUANTA METRES I 
NORANTA-NOU DECÍMETRES QUADRATS (850,99m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 47,38 metres linials, amb la finca núm. 10-b6,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 47,15 metres linials, amb la finca 
núm 10-b8, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb la finca 10-d1 resultant de la present reparcel·lació; i 
a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:   

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
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articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 225.473,18 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.305,60 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2449% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 53  

NOM: 10-b8 
 
 
Finca Resultant 10-b8 
Superfície Parcel·la 845,86 m2 
Ocupació Màxima 647,66 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 1.295,32 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.045,97  
Coeficient de Participació 0,2430% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 10-b8 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS QUARANTA-CINC METRES 
I VUITANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (845,86m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 47,15 metres linials, amb la finca núm. 10-b7,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 46,81 metres linials, amb la finca 
núm 10-c, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb la finca 10-d1 resultant de la present reparcel·lació; i 
a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:   

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
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articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 223.698,09 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.295,32 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2430% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 54  

NOM: 10-c 
 
 
Finca Resultant 10-c 
Superfície Parcel·la 1.204,20 m2 
Ocupació Màxima 640,46 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 1.280,92 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.034,34  
Coeficient de Participació 0,2403% 

 
 
DESCRIPCIÓ: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 10-c del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície MIL DOS-CENTS QUATRE METRES I VINT 
DECÍMETRES QUADRATS (1.204,20m2). Limita, al Nord , mitjançant una línia recta 
de 46,81 metres linials, amb la finca núm. 10-b8,  resultant de la present reparcel·lació; 
al Sud , mitjançant  dues línies recetes de 8,30 i 29,74 metres linials, amb el sistema 
viari, via C.H.6-3, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant 
una línia recta de 26,56 metres linials, amb la finca 10-d1 resultant de la present 
reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 16,85 metres linials, amb el 
sistema viari, via C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:   

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
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ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 221.210,82 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.280,92 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2403% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 55  

NOM: 10-d1 
 
 
Finca Resultant 10-d1 
Superfície Parcel·la 3.465,65 m2 
Ocupació Màxima 2.409,00 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO.  

Sostre 3.613,50 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.834,66  
Coeficient de Participació 0,6585% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 10-d1 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-
CINC METRES I SEIXANTA-CINC DECÍMETRES QUADRATS (3. 465,65m2). Limita, 
al Nord , mitjançant una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 10-f,  
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 39,02 
metres linials, amb el sistema viari, via C.H.6-3, resultant del present projecte de 
reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 88,17 metres linials, amb la finca 
10-d2 resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 
89,56 metres linials, amb les finques núm. 10-b5, 10-b6, 10-b7, 10-b8 i 10-c,  
resultants de la present reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:   

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
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articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 606.239,22  €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 3.613,50 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6585% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 56  

NOM: 10-d2 
 
 
Finca Resultant 10-d2 
Superfície Parcel·la 3.397,64 m2 
Ocupació Màxima 2.366,10 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 3.549,15 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.784,17  
Coeficient de Participació 0,6468% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 10-d2 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-SET 
METRES I SEIXANTA-QUATRE DECÍMETRES QUADRATS (3.397 ,64m2). Limita, al 
Nord , mitjançant una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 10-f,  
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues ínies rectes de 34,87 i 
4,27 metres linials respectivament, amb el sistema viari, via C.H.6-3, resultant del 
present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 83,48 metres 
linials, amb la finca 10-d3 resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  
una línia recta de 88,17 metres linials, amb la finca núm. 10-d1,  resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 
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CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 595.443,23 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 3.549,15 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6468% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 57  

NOM: 10-d3 
 
 
Finca Resultant 10-d3 
Superfície Parcel·la 3.343,90 m2 
Ocupació Màxima 2.323,20 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 3.484,80 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.733,69   
Coeficient de Participació 0,6350% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 10-d3 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-
TRES METRES I NORANTA DECÍMETRES QUADRATS (3.343,90 m2). Limita, al 
Nord , mitjançant una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 10-g,  
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues ínies rectes de 4,03 i 
34,87 metres linials respectivament, amb el sistema viari, via C.H.6-3, resultant del 
present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 85,39 metres 
linials, amb la finca 10-d4 resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  
una línia recta de 83,48 metres linials, amb la finca núm. 10-d2,  resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ : 
 
URBANÍSTIQUES :  De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
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articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 584.645,11€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 
 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.484,80 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6350% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 

 



265/434 

PARCEL·LA RESULTANT Nº 58  

NOM: 10-d4 
 
 
Finca Resultant 10-d4 
Superfície Parcel·la 3.289,38 m2 
Ocupació Màxima 2.280,30 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 3.420,45 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.683,21  
Coeficient de Participació 0,6233% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 10-d4 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU 
METRES I TRENTA-VUIT DECÍMETRES QUADRATS (3.289,38m 2). Limita, al Nord , 
mitjançant una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 10-g,  resultant de 
la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues ínies rectes de 34,87 i 4,27 metres 
linials respectivament, amb el sistema viari, via C.H.6-3, resultant del present projecte 
de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 80,85 metres linials, amb la finca 
10-e resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 
85,39 metres linials, amb la finca núm. 10-d3,  resultant de la present reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:   

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ : 
 
URBANÍSTIQUES :  De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 



266/434 

articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 573.849,12 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.420,45 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6233% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 59  

NOM: 10-e 
 
Finca Resultant 10-e 
Superfície Parcel·la 11.551,83 m2 
Ocupació Màxima 8.362,43 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO.  

Sostre 16.724,86 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 11.728,30  
Coeficient de Participació 2,7245%  

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 10-e del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície ONZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-UN 
METRES I VUITANTA-TRES DECÍMETRES QUADRATS (11.551, 83m2). Limita, al 
Nord , mitjançant una línia recta de 55,29 metres linials, amb el sistema viari, via C.H.7,  
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 4,03 i 
79,23 metres linials, amb el sistema viari, via C.H.6-3, resultant del present projecte de 
reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 69,74 metres linials, amb el sistema 
viari, via Ronda de Llevant, i amb la Zona Verda 19 resultants de la present 
reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 141,44 metres linials, amb les 
finques núm. 10-g i 10-d4,  resultants de la present reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:   

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
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1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 2.508.294,32 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
836,24KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 16.724,86 m2/st. 
 
D’acord amb la normativa del  Pla Parcial d’Activitats Productives dels Bellots II de 
Terrassa, aquesta finca podrà ser objecte de divisió en propietat horitzontal. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 2,7245% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 60  

NOM: 10-f  
 
 
Finca Resultant 10-f 
Superfície Parcel·la 8.186,30 m2 
Ocupació Màxima 6.448,23 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 12.896,46 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 8.591,46  
Coeficient de Participació 1,9958% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 10-f del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície VUIT MIL CENT VUITANTA-SIS METRES I 
TRENTA DECÍMETRES QUADRATS (8.186,30m2). Limita, al Nord , mitjançant dues 
línies rectes de 78,48 i 5,30 metres linials respectivament, amb el sistema viari, via 
C.H.7,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 
78,00 metres linials, amb les finques núm. 10-d1 i 10-d2, resultants del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 88,02 metres linials, 
amb la finca 10-g resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia 
recta de 118,79 metres linials, amb les finques núm. 10-a, 10-b1, 10-b2, 10-b3, 10-b4 i 
10-b5,  resultants de la present reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:   

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
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articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 1.837.426,73 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
634,82KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 12.896,46 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 1,9958% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 61  

NOM: 10-g 
 
 
Finca Resultant 10-g 
Superfície Parcel·la 6.062,38 m2 
Ocupació Màxima 4.484,17 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 8.968,34 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 5.974,59   
Coeficient de Participació 1,3879% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 10-f del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície SIS MIL SEIXANTA-DOS METRES I 
TRENTA-VUIT DECÍMETRES QUADRATS (6.062,38m2). Limita, al Nord , mitjançant 
dues línies rectes de 3,00 i 74,33 metres linials respectivament, amb el sistema viari, 
via C.H.7,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 
78,00 metres linials, amb les finques núm. 10-d3 i 10-d4, resultants del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 60,74 metres linials, 
amb la finca 10-e resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia 
recta de 88,02 metres linials, amb la finca núm. 10-f,  resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:   

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
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URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 1.277.767,66€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
448,42KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 8.968,34 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 1,3879% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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ILLA  11  
 
SUPERFÍCIE TOTAL D’APROFITAMENT PRIVAT ILLA 11 : 50.178,41 m2 

PARCEL·LA RESULTANT Nº 62  

NOM: 11-a  
 
 
Finca Resultant 11-a 
Superfície Parcel·la 1.204,20 m2 
Ocupació Màxima 640,46 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 1.280,92 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.034,34   
Coeficient de Participació 0,2403% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 11-a del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície MIL DOS-CENTS QUATRE METRES I VINT 
DECÍMETRES QUADRATS (1.204,20m2). Limita, al Nord , mitjançant dues línies 
rectes de 8,30 i 29,74 metres linials respetivament, amb el sistema viari, via C.H.6-3,  
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 46,81 
metres linials, amb la finca núm 11-b1, resultant del present projecte de reparcel·lació; 
a l’Est , mitjançant una línia recta de 26,56 metres linials, amb la finca 11-d1 resultant 
de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 16,85 metres 
linials, amb el sistema viari, via C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:   

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 
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CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 221.210,82 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.280,92 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2403% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 63  

NOM: 11-b1 
 
 
Finca Resultant 11-b1 
Superfície Parcel·la 845,86 m2 
Ocupació Màxima 647,66 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 1.295,32 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.045,97  
Coeficient de Participació 0,2430% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 11-b1 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS QUARANTA-CINC METRES 
I VUITANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (845,86m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 46,81 metres linials, amb la finca núm. 11-a,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 47,15 metres linials, amb la finca 
núm 11-b2, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb la finca 11-d1 resultant de la present reparcel·lació; i 
a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 
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CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ : 
 
URBANÍSTIQUES :  De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 223.698,09€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.295,32 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2430% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 64  

NOM: 11-b2 
 
 
Finca Resultant 11-b2 
Superfície Parcel·la 850,99 m2 
Ocupació Màxima 652,80 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 1.305,60 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.054,27  
Coeficient de Participació 0,2449% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 11-b2 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS CINQUANTA METRES I 
NORANTA-NOU DECÍMETRES QUADRATS (850,99m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 47,15 metres linials, amb la finca núm. 11-b1,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 47,38 metres linials, amb la finca 
núm 11-b3, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb la finca 11-d1 resultant de la present reparcel·lació; i 
a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
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1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 225.473,18 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.305,60 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2449% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 65  

NOM: 11-b3 
 
 
Finca Resultant 11-b3 
Superfície Parcel·la 826,51 m2 
Ocupació Màxima 655,89 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 1.311,78 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.059,26  
Coeficient de Participació 0,2461% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 11-b3 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS VINT-I-SIS METRES I 
CINQUANTA-UN DECÍMETRES QUADRATS (826,51m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 47,38 metres linials, amb la finca núm. 11-b2,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 44,16 metres linials, amb la finca 
núm 11-b4, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb la finca 11-d1 resultant de la present reparcel·lació; i 
a l’Oest , mitjançant dues línies rectes de 9,70 i 8,30 metres linials respectivament, 
amb el sistema viari, via C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
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1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 226.540,38 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.311,78 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2461 % del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 



281/434 

PARCEL·LA RESULTANT Nº 66  

NOM: 11-b4 
 
 
Finca Resultant 11-b4 
Superfície Parcel·la 855,08 m2 
Ocupació Màxima 656,91 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 1.313,82 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.060,91  
Coeficient de Participació 0,2465% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 11-b4 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC 
METRES I VUIT DECÍMETRES QUADRATS (855,08m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 44,16 metres linials, amb la finca núm. 11-b3,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 47,38 metres linials, amb la finca 
núm 11-b5, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb les finques 11-d1 i 11-d1’ resultants de la present 
reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el 
sistema viari, via C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
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1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 226.893,26 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.313,82 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2465% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 67  

NOM: 11-b5 
 
 
Finca Resultant 11-b5 
Superfície Parcel·la 854,06 m2 
Ocupació Màxima 655,89 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 1.311,78 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.059,26  
Coeficient de Participació 0,2461% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 11-b5 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE 
METRES I SIS DECÍMETRES QUADRATS (854,06m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 47,38 metres linials, amb la finca núm. 11-b4,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 47,15 metres linials, amb la finca 
núm 11-b6, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb part de la finca 11-d1’ resultant de la present 
reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el 
sistema viari, via C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
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1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 226.540,38 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.311,78 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2461% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 68  

NOM: 11-b6 
 
 
Finca Resultant 11-b6 
Superfície Parcel·la 850,99 m2 
Ocupació Màxima 652,80 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 1.305,60 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.054,27  
Coeficient de Participació 0,2449% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 11-b6 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS CINQUANTA METRES I 
NORANTA-NOU DECÍMETRES QUADRATS (850,99m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 47,15 metres linials, amb la finca núm. 11-b5,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 47,15 metres linials, amb la finca 
núm 11-b7, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb la finca 11-d1’ resultant de la present reparcel·lació; 
i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
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articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 225.473,18 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.305,60 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2449% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 69  

NOM: 11-b7 
 
Finca Resultant 11-b7 
Superfície Parcel·la 845,86 m2 
Ocupació Màxima 647,66 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 1.295,32 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.045,97  
Coeficient de Participació 0,2430% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 11-b7 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS QUARANTA-CINC METRES 
I VUITANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (845,86m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 47,15 metres linials, amb la finca núm. 11-b6,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 46,81 metres linials, amb la finca 
núm 11-c, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb la finca 11-d1’ resultant de la present reparcel·lació; 
i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 223.698,09 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
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qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 

QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.295,32 m2/st. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2430% del total dels  
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 

ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 70  

NOM: 11-c 
 
 
Finca Resultant 11-c 
Superfície Parcel·la 1.204,20 m2 
Ocupació Màxima 640,46 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 1.280,92 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.034,34  
Coeficient de Participació 0,2403% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 11-c del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL DOS-CENTS QUATRE METRES I 
VINT DECÍMETRES QUADRATS (1.204,20m2). Limita, al Nord , mitjançant una línia 
recta de 46,81 metres linials, amb la finca núm. 11-b7,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 8,30 i 29,74 metres linials 
respectivament, amb el sistema viari, via, C.H.5-3, resultant del present projecte de 
reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 26,56 metres linials, amb la finca 
11-d1’ resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 
16,84 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1,  resultant de la present 
reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 221.210,82 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.280,92 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2403% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L.  
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 71  

NOM: 11-d1 
 
 
Finca Resultant 11-d1 
Superfície Parcel·la 3.465,65 m2 
Ocupació Màxima 2.409,00 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 3.613,50 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.834,65  
Coeficient de Participació 0,6585% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 11-d1 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-
CINC METRES I SEIXANTA-CINC DECÍMETRES QUADRATS (3. 465,65m2). Limita, 
al Nord , mitjançant una línia recta de 39,02 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.H.6-3,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 
39,00 metres linials, amb la finca núm. 11-d1’, resultant del present projecte de 
reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 88,17 metres linials, amb la finca 
11-d2 resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 
89,56 metres linials, amb les finques núm. 11-a, 11-b1, 11-b2, 11-b3, i 11-b4 resultants 
de la present reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ : 
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URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 606.239,22 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.613,50 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6585% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 72  

NOM: 11-d2 
 
 
Finca Resultant 11-d2 
Superfície Parcel·la 3.397,64 m2 
Ocupació Màxima 2.366,10 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 3.549,15 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.784,17  
Coeficient de Participació 0,6468% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 11-d2 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II, situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-SET 
METRES I SEIXANTA-QUATRE DECÍMETRES QUADRATS (3.397 ,64m2). Limita, al 
Nord , mitjançant dues línies rectes de 4,27 i 34,87 metres linials respectivament, amb 
el sistema viari, via C.H.6-3,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  
una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 11-d2’, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 83,48 metres linials, 
amb la finca 11-d3 resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia 
recta de 88,17 metres linials, amb la finca núm.  11-d1 resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
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URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 595.443,23 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
itjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un mínim 
de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.549,15 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6468% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 73  

NOM: 11-d3 
 
Finca Resultant 11-d3 
Superfície Parcel·la 3.343,90 m2 
Ocupació Màxima 2.323,20 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 3.484,80 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.733,69  
Coeficient de Participació 0,6350% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 11-d3 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-
TRES METRES I NORANTA DECÍMETRES QUADRATS (3.343,90 m2). Limita, al 
Nord , mitjançant dues línies rectes de 4,03 i 34,87 metres linials respectivament, amb 
el sistema viari, via C.H.6-3,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  
una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 11-d3’, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 85,39 metres linials, 
amb la finca 11-d4 resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia 
recta de 83,48 metres linials, amb la finca núm. 11-d2 resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
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ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 584.645,11 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.484,80 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6350% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 74  

NOM: 11-d4 
 
Finca Resultant 11-d4 
Superfície Parcel·la 3.289,38 m2 
Ocupació Màxima 2.280,30 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 3.420,45 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.683,21  
Coeficient de Participació 0,6233% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 11-d4 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU 
METRES I TRENTA-VUIT DECÍMETRES QUADRATS (3.289,38m 2). Limita, al Nord , 
mitjançant dues línies rectes de 34,87 i 4,27 metres linials respectivament, amb el 
sistema viari, via C.H.6-3,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  
una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 11-d4’, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 80,70 metres linials, 
amb la finca 11-e resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia 
recta de 85,39 metres linials, amb la finca núm. 11-d3 resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
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ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 573.849,12 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.420,45 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6233% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 75  

NOM: 11-d1’  
 
Finca Resultant 11-d1’ 
Superfície Parcel·la 3.465,65 m2 
Ocupació Màxima 2.409,00 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 3.613,50 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.834,65 
Coeficient de Participació 0,6585% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 11-d1’ del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-
CINC METRES I SEIXANTA-CINC DECÍMETRES QUADRATS (3. 465,65m2). Limita, 
al Nord , mitjançant una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 11-d1,  
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 39,02 
metres linials, amb el sistema viari, via C.H.5-3, resultant del present projecte de 
reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 88,17 metres linials, amb la finca 
11-d2’ resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 
89,56 metres linials, amb les finques núm. 11-b4, 11-b5, 11-b6, 11-b7, i 11-c resultants 
de la present reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ : 
 
URBANÍSTIQUES :  De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 606.239,22 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 

QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.613,50 m2/st. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6685% del total dels  
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 

ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 76  

NOM: 11-d2’  
 
Finca Resultant 11-d2’ 
Superfície Parcel·la 3.397,64 m2 
Ocupació Màxima 2.366,10 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 3.549,15 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.784,18  
Coeficient de Participació 0,6468% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 11-d2’ del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-SET 
METRES I SEIXANTA-QUATRE DECÍMETRES QUADRATS (3.397 ,64m2). Limita, al 
Nord , mitjançant una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 11-d2,  
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 34,87 i 
4,27 metres linials respectivament, amb el sistema viari, via C.H.5-3, resultant del 
present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 83,48 metres 
linials, amb la finca 11-d3’ resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  
una línia recta de 88,17 metres linials, amb la finca núm. 11-d1’ resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
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ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 595.443,23 s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.549,15 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6468% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 77  

NOM: 11-d3’  
 
Finca Resultant 11-d3’ 
Superfície Parcel·la 3.343,90 m2 
Ocupació Màxima 2.323,20 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 3.484,80 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.733,69  
Coeficient de Participació 0,6350% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 11-d3’ del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-
TRES METRES I NORANTA DECÍMETRES QUADRATS (3.343,90 m2). Limita, al 
Nord , mitjançant una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 11-d3,  
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 4,03 i 
34,87 metres linials respectivament, amb el sistema viari, via C.H.5-3, resultant del 
present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 85,39 metres 
linials, amb la finca 11-d4’ resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  
una línia recta de 83,48 metres linials, amb la finca núm. 11-d2’ resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  
 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
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articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 584.645,11 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.484,80 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6350% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 78  

NOM: 11-d4’  
 
 
Finca Resultant 11-d4’ 
Superfície Parcel·la 3.289,38 m2 
Ocupació Màxima 2.280,30 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 3.420,45 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.683,21  
Coeficient de Participació 0,6233% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 11-d4’ del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU 
METRES I TRENTA-VUIT DECÍMETRES QUADRATS (3.289,38m 2). Limita, al Nord , 
mitjançant una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 11-d4,  resultant 
de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 34,87 i 4,27 
metres linials respectivament, amb el sistema viari, via C.H.5-3, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 80,70 metres linials, 
amb la finca 11-e’ resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia 
recta de 85,39 metres linials, amb la finca núm. 11-d3’ resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ : 
 
URBANÍSTIQUES :  De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
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articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 574.849,12 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.420,45 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6233% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 79  

NOM: 11-e 
 
Finca Resultant 11-e 
Superfície Parcel·la 7.423,76 m2 
Ocupació Màxima 5.093,55 m2 
Adjudicatari MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA, MARIA  

CARME BALLBÉ ANGLADA I  AURELIA 
MARTINEZ CRESPO. 

Sostre 10.187,10 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 7.143,70  
Coeficient de Participació 1,6595% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 11-e del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície SET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES 
METRES I SETANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (7.423,76m 2). Limita, al Nord , 
mitjançant dues línies rectes de 4,03 i 79,23 metres linials respectivament, amb el 
sistema viari, via C.H.6-3,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  
una línia recta de 90,00 metres linials, amb la finca núm. 11-e’, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 72,82 metres linials, 
amb el sistema viari, via Ronda de Llevant i amb la Zona Verda 18, resultants de la 
present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 80,70 metres linials, 
amb la finca núm. 11-d4 resultant de la present reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 10 de julio 
de 2006, segun nota al margen de la inscripción 35ª, de la finca 1722. 

o En cuato al DIEZ POR CIENTO de la finca 1722, perteneciente a AURELIA 
MARTINEZ CRESPO, FIDEICOMISSO DE RESIDUO, al haber dispuesto Julio 
Anglada Guash la institución de heredero en los términos siguientes: “En el 
resto de sus bienes INSTITUYE heredera universal a su esposa Aurelia 
Martínez Crespo, la cual podrá disponer de los bienes por cualquier titulo 
intervivos, ya sea a título gratuito u oneroso, y estableciendo sustitución 
fideicomisaria de residuo a favr de sus sobrinas Mireia Ballbe Anglada i Maria 
del Carme Ballbe Anglada, a partes iguales, y sustituidas por sus respectivos 
descendientes. Esta sustitución fideicomisaria implica la vulgar. “Tal fidecomiso 
resulta de la inscripción 37ª de la finca 1722, obrante en el Folio 169 del tomo 
2510, libro 1408 de la sección 2ª de Terrasa, practicada con fecha 16 de mayo 
de 2008. 

o Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 16 de mayo 
de 2008, segun nota al margen de la inscripción 37ª, de la finca 1722. 

 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 



308/434 

1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 1.527.799,16 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
509,36KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 10.187,10 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 1,6595% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat en indivís a Maria del Mar Ballbé Anglada, 
Maria Carme Ballbé Anglada i Aurelia Martinez Crespo amb els següents percentatges 
de titularitat : 
 

MARIA DEL MAR BALLBÉ ANGLADA  45% 
MARIA  CARME BALLBÉ ANGLADA    45% 
AURELIA MARTINEZ CRESPO.  10% 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 80  

NOM: 11-e’  
 
Finca Resultant 11-e’ 
Superfície Parcel·la 7.423,76 m2 
Ocupació Màxima 5.093,55 m2 
Adjudicatari MARTINBAS, S.L.  
Sostre 10.187,10 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 7.143,70  
Coeficient de Participació 1,6595% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 11-e’ del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície SET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES 
METRES I SETANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (7.423,76m 2). Limita, al Nord , 
mitjançant una línia recta de 90,00 metres linials, amb la finca núm. 11-e,  resultant de 
la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 4,03 i 79,23 metres 
linials respectivament, amb el sistema viari, via C.H.5-3, resultant del present projecte 
de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 72,82 metres linials, amb el 
sistema viari, via Ronda de Llevant, i amb la Zona Verda 18, resultants de la present 
reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 80,70 metres linials, amb la 
finca núm. 11-d4’ resultant de la present reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ : 
 
URBANÍSTIQUES :  De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 1.527.799,16 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
509,36KW. 

 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 10.187,10 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 1,6595% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a  Martinbas S.L. 
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ILLA  12  
 
SUPERFÍCIE TOTAL D’APROFITAMENT PRIVAT ILLA 12 : 50.178,41 m2 

 

PARCEL·LA RESULTANT Nº 81  

NOM: 12-a 
 
Finca Resultant 12-a 
Superfície Parcel·la 1.204,20 m2 
Ocupació Màxima 640,46 m2 
Adjudicatari ESTNORD INMOLLAR S.L  
Sostre 1.280,92 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.034,34  
Coeficient de Participació 0,2403% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 12-a del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície MIL DOS-CENTS QUATRE METRES I VINT 
DECÍMETRES QUADRATS (1.204,20m2). Limita, al Nord , mitjançant dues línies 
rectes de 8,30 i 29,74 metres linials respetivament, amb el sistema viari, via C.H.5-3,  
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 46,81 
metres linials, amb la finca núm 12-b1, resultant del present projecte de reparcel·lació; 
a l’Est , mitjançant una línia recta de 26,56 metres linials, amb la finca 12-d1 resultant 
de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 16,85 metres 
linials, amb el sistema viari, via C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupant. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 221.210,82 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.280,92 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2403% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a  ESTNORD INMOLLAR S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 82  

NOM: 12-b1 
 
 
Finca Resultant 12-b1 
Superfície Parcel·la 845,86 m2 
Ocupació Màxima 647,66 m2 
Adjudicatari ESTNORD INMOLLAR S.L  
Sostre 1.295,32 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.045,97  
Coeficient de Participació 0,2430% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 12-b1 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS QUARANTA-CINC METRES 
I VUITANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (845,86m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 46,81 metres linials, amb la finca núm. 12-a,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 47,15 metres linials, amb la finca 
núm 12-b2, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb la finca 12-d1 resultant de la present reparcel·lació; i 
a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 223.698,09 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.295,32 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2430% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a ESTNORD INMOLLAR S.L.  
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 83  

NOM: 12-b2 
 
 
Finca Resultant 12-b2 
Superfície Parcel·la 850,99 m2 
Ocupació Màxima 652,80 m2 
Adjudicatari ESTNORD INMOLLAR S.L  
Sostre 1.305,60 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.054,27  
Coeficient de Participació 0,2449% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 12-b2 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS CINQUANTA METRES I 
NORANTA-NOU DECÍMETRES QUADRATS (850,99m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 47,15 metres linials, amb la finca núm. 12-b1,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 47,38 metres linials, amb la finca 
núm 12-b3, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb la finca 12-d1 resultant de la present reparcel·lació; i 
a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 225.473,18 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 



316/434 

resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.305,60 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2449% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a ESTNORD INMOLLAR S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 84  

NOM: 12-b3 
 
 
Finca Resultant 12-b3 
Superfície Parcel·la 826,51 m2 
Ocupació Màxima 655,89 m2 
Adjudicatari ESTNORD INMOLLAR S.L  
Sostre 1.311,78 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.059,26  
Coeficient de Participació 0,2461% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 12-b3 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS VINT-I-SIS METRES I 
CINQUANTA-UN DECÍMETRES QUADRATS (826,51m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 47,38 metres linials, amb la finca núm. 12-b2,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 44,16 metres linials, amb la finca 
núm 12-b4, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb la finca 12-d1 resultant de la present reparcel·lació; i 
a l’Oest , mitjançant dues línies rectes de 9,70 i 8,30 metres linials respectivament, 
amb el sistema viari, via C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 226.540,38 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 

 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.311,78 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2461% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a ESTNORD INMOLLAR S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 85  

NOM: 12-b4 
 
 
Finca Resultant 12-b4 
Superfície Parcel·la 855,08 m2 
Ocupació Màxima 656,91 m2 
Adjudicatari ESTNORD INMOLLAR S.L  
Sostre 1.313,82 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.060,90 
Coeficient de Participació 0,2465% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 12-b4 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC 
METRES I VUIT DECÍMETRES QUADRATS (855,08m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 44,16 metres linials, amb la finca núm. 12-b3,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 47,50 metres linials, amb la finca 
núm 12-b5, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb les finques 12-d1 i 12-d1’ resultants de la present 
reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el 
sistema viari, via C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 226.893,26 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.313,82 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2465% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a ESTNORD INMOLLAR S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 86  

NOM: 12-b5 
 
 
Finca Resultant 12-b5 
Superfície Parcel·la 854,06 m2 
Ocupació Màxima 655,89 m2 
Adjudicatari ESTNORD INMOLLAR S.L  
Sostre 1.311,78 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.059,26  
Coeficient de Participació 0,2461% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 12-b5 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE 
METRES I SIS DECÍMETRES QUADRATS (854,06m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 47,50 metres linials, amb la finca núm. 12-b4,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 47,38 metres linials, amb la finca 
núm 12-b6, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb part de la finca 12-d1’ resultant de la present 
reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el 
sistema viari, via C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 226.540,38 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.311,78 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2461% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a ESTNORD INMOLLAR S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 87  

NOM: 12-b6 
 
 
Finca Resultant 12-b6 
Superfície Parcel·la 850,99 m2 
Ocupació Màxima 652,80 m2 
Adjudicatari ESTNORD INMOLLAR S.L 
Sostre 1.305,60 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.054,27  
Coeficient de Participació 0,2449% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 12-b6 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS CINQUANTA METRES I 
NORANTA-NOU DECÍMETRES QUADRATS (850,99m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 47,38 metres linials, amb la finca núm. 12-b5,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 47,15 metres linials, amb la finca 
núm 12-b7, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb la finca 12-d1’ resultant de la present reparcel·lació; 
i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 225.473,18 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 

QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.305,60 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2449% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a ESTNORD INMOLLAR S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 88  

NOM: 12-b7 
 
 
Finca Resultant 12-b7 
Superfície Parcel·la 845,86 m2 
Ocupació Màxima 647,66 m2 
Adjudicatari ESTNORD INMOLLAR S.L  
Sostre 1.295,32 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.045,97  
Coeficient de Participació 0,2430% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 12-b7 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS QUARANTA-CINC METRES 
I VUITANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (845,86m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 47,15 metres linials, amb la finca núm. 12-b6,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 46,81 metres linials, amb la finca 
núm 12-c, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb la finca 12-d1’ resultant de la present reparcel·lació; 
i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 223.698,09 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 

 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.295,32 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2430% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a ESTNORD INMOLLAR S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 89  

NOM: 12-c 
 
Finca Resultant 12-c 
Superfície Parcel·la 1.204,20 m2 
Ocupació Màxima 640,46 m2 
Adjudicatari ESTNORD INMOLLAR S.L  
Sostre 1.280,92 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.034,34  
Coeficient de Participació 0,2403% 

DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 12-c del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL DOS-CENTS QUATRE METRES I 
VINT DECÍMETRES QUADRATS (1.204,20m2). Limita, al Nord , mitjançant una línia 
recta de 46,81 metres linials, amb la finca núm. 12-b7,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 8,30 i 29,74 metres linials 
respectivament, amb el sistema viari, via C.H.4-2, resultant del present projecte de 
reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 26,56 metres linials, amb la finca 
12-d1’ resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 
16,85 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1,  resultant de la present 
reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 221.210,82 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
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qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 

 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.280,92 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2403% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a ESTNORD INMOLLAR. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 90  

NOM: 12-d1 
 
 
Finca Resultant 12-d1 
Superfície Parcel·la 3.465,65 m2 
Ocupació Màxima 2.409,00 m2 
Adjudicatari ESTNORD INMOLLAR S.L  
Sostre 3.613,50 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.834,66  
Coeficient de Participació 0,6585% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 12-d1 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-
CINC METRES I SEIXANTA-CINC DECÍMETRES QUADRATS (3. 465,65m2). Limita, 
al Nord , mitjançant una línia recta de 39,02 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.H.5-3,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 
39,00 metres linials, amb la finca núm. 12-d1’, resultant del present projecte de 
reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 88,17 metres linials, amb la finca 
12-d2 resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 
89,56 metres linials, amb les finques núm. 12-a, 12-b1, 12-b2, 12-b3, i 12-b4 resultants 
de la present reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 606.239,22 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.613,50 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6585% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a ESTNORD INMOLLAR. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 91  

NOM: 12-d2 
 
Finca Resultant 12-d2 
Superfície Parcel·la 3.397,64 m2 
Ocupació Màxima 2.366,10 m2 
Adjudicatari ESTNORD INMOLLAR S.L  
Sostre 3.549,15 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.784,17 m2 
Coeficient de Participació 0,6468% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 12-d2 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-SET 
METRES I SEIXANTA-QUATRE DECÍMETRES QUADRATS (3.397 ,64m2). Limita, al 
Nord , mitjançant dues línies rectes de 4,27 i 34,87 metres linials respectivament, amb 
el sistema viari, via C.H.5-3,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  
una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 12-d2’, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 83,48 metres linials, 
amb la finca 12-d3 resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia 
recta de 88,17 metres linials, amb la finca núm.  12-d1 resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 595.443,23 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
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qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 

 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.549,15 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6468% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a ESTNORD INMOLLAR. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 92  

NOM: 12-d3 
 
Finca Resultant 12-d3 
Superfície Parcel·la 3.343,90 m2 
Ocupació Màxima 2.323,20 m2 
Adjudicatari ESTNORD INMOLLAR S.L  
Sostre 3.484,80 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.733,69  
Coeficient de Participació 0,6350% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 12-d3 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-
TRES METRES I NORANTA DECÍMETRES QUADRATS (3.343,90 m2). Limita, al 
Nord , mitjançant dues línies rectes de 4,03 i 34,87 metres linials respectivament, amb 
el sistema viari, via C.H.5-3,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  
una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 12-d3’, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 85,39 metres linials, 
amb la finca 12-d4 resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia 
recta de 83,48 metres linials, amb la finca núm. 12-d2 resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 584.645,11 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
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qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.484,80 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6350% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a ESTNORD INMOLLAR. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 93  

NOM: 12-d4 
 
Finca Resultant 12-d4 
Superfície Parcel·la 3.289,38 m2 
Ocupació Màxima 2.280,30 m2 
Adjudicatari ESTNORD INMOLLAR S.L 
Sostre 3.420,45 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.683,21  
Coeficient de Participació 0,6233% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 12-d4 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU 
METRES I TRENTA-VUIT DECÍMETRES QUADRATS (3.289,38m 2). Limita, al Nord , 
mitjançant dues línies rectes de 34,87 i 4,27 metres linials respectivament, amb el 
sistema viari, via C.H.5-3,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  
una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 12-d4’, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 80,70 metres linials, 
amb la finca 12-e resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia 
recta de 85,39 metres linials, amb la finca núm. 12-d3 resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 573.849,12 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
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qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 

 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.420,45 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6233% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a ESTNORD INMOLLAR. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 94  

NOM: 12-d1’  
 
 
Finca Resultant 12-d1’ 
Superfície Parcel·la 3.465,65 m2 
Ocupació Màxima 2.409,00 m2 
Adjudicatari ESTNORD INMOLLAR S.L  
Sostre 3.613,50 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.834,65  
Coeficient de Participació 0,6585% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 12-d1’ del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-
CINC METRES I SEIXANTA-CINC DECÍMETRES QUADRATS (3. 465,65m2). Limita, 
al Nord , mitjançant una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 12-d1,  
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 39,00 
metres linials, amb el sistema viari, via C.H.4-2, resultant del present projecte de 
reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 88,17 metres linials, amb la finca 
12-d2’ resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 
89,56 metres linials, amb les finques núm. 12-b4, 12-b5, 12-b6, 12-b7, i 12-c resultants 
de la present reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ : 
 
URBANÍSTIQUES :  De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 606.239,22 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.613,50 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6585% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a ESTNORD INMOLLAR S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 95  

NOM: 12-d2’  
 
 
Finca Resultant 12-d2’ 
Superfície Parcel·la 3.397,64 m2 
Ocupació Màxima 2.366,10 m2 
Adjudicatari ESTNORD INMOLLAR S.L  
Sostre 3.549,15 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.784,17  
Coeficient de Participació 0,6468% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 12-d2’ del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-SET 
METRES I SEIXANTA-QUATRE DECÍMETRES QUADRATS (3.397 ,64m2). Limita, al 
Nord , mitjançant una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 12-d2,  
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 34,87 i 
4,27 metres linials respectivament, amb el sistema viari, via C.H.4-2, resultant del 
present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 83,48 metres 
linials, amb la finca 12-d3’ resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  
una línia recta de 88,17 metres linials, amb la finca núm. 12-d1’ resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació en la quantia de 595.443,23 €, 
determinada provisionalment, i en el seu dia, al saldo definitiu del compte que a 
l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.549,15 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6468% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a ESTNORD INMOLLAR S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 96  

NOM: 12-d3’  
 
 
Finca Resultant 12-d3’ 
Superfície Parcel·la 3.343,90 m2 
Ocupació Màxima 2.323,20 m2 
Adjudicatari ESTNORD INMOLLAR S.L  
Sostre 3.484,80 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.733,69  
Coeficient de Participació 0,6350% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 12-d3’ del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-
TRES METRES I NORANTA DECÍMETRES QUADRATS (3.343,90 m2). Limita, al 
Nord , mitjançant una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 12-d3,  
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 4,03 i 
34,87 metres linials respectivament, amb el sistema viari, via C.H.4-2, resultant del 
present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 85,39 metres 
linials, amb la finca 12-d4’ resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  
una línia recta de 83,48 metres linials, amb la finca núm. 12-d2’ resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 584.645,11 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.484,80 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6350% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a ESTNORD INMOLLAR S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 97  

NOM: 12-d4’  
 
 
Finca Resultant 12-d4’ 
Superfície Parcel·la 3.289,38 m2 
Ocupació Màxima 2.280,30 m2 
Adjudicatari ESTNORD INMOLLAR S.L  
Sostre 3.420,45 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.683,21  
Coeficient de Participació 0,6233% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 12-d4’ del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU 
METRES I TRENTA-VUIT DECÍMETRES QUADRATS (3.289,38m 2). Limita, al Nord , 
mitjançant una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 12-d4,  resultant 
de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 34,87 i 4,27 
metres linials respectivament, amb el sistema viari, via C.H.4-2, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 80,70 metres linials, 
amb la finca 12-e’ resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia 
recta de 85,39 metres linials, amb la finca núm. 12-d3’ resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 573.849,12 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.420,45 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6233% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a ESTNORD INMOLLAR S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 98  

NOM: 12-e 
 
 
Finca Resultant 12-e 
Superfície Parcel·la 7.423,76 m2 
Ocupació Màxima 5.093,55 m2 
Adjudicatari ESTNORD INMOLLAR S.L  
Sostre 10.187,10 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 7.143,70  
Coeficient de Participació 1,6595% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 12-e del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície SET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES 
METRES I SETANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (7.423,76m 2). Limita, al Nord , 
mitjançant dues línies rectes de 4,03 i 79,23 metres linials respectivament, amb el 
sistema viari, via C.H.5-3,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  
una línia recta de 90,00 metres linials, amb la finca núm. 12-e’, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 72,82 metres linials, 
amb el sistema viari, via Ronda de Llevant, i amb la Zona Verda 17, resultants de la 
present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 80,70 metres linials, 
amb la finca núm. 12-d4 resultant de la present reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 1.527.799,16 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
509,36KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 10.187,10 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 1,6595% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a ESTNORD INMOLLAR S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 99  

NOM: 12-e’  
 
Finca Resultant 12-e’ 
Superfície Parcel·la 7.423,76 m2 
Ocupació Màxima 5.093,55 m2 
Adjudicatari ESTNORD INMOLLAR S.L  
Sostre 10.187,10 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 7.143,70  
Coeficient de Participació 1,6595% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 12-e del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície SET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES 
METRES I SETANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (7.423,76m 2). Limita, al Nord , 
mitjançant una línia recta de 90,00 metres linials, amb la finca núm. 12-e,  resultant de 
la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 4,03 i 79,23 metres 
linials respectivament, amb el sistema viari, via C.H.4-2, resultant del present projecte 
de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 72,82 metres linials, amb el 
sistema viari, via Ronda de Llevant, i amb la Zona Verda 17, resultants de la present 
reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 80,70 metres linials, amb la 
finca núm. 12-d4’ resultant de la present reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 1.527.799,16 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
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qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
509,36KW. 

 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 10.187,10 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 1,6595% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a ESTNORD INMOLLAR S.L. 
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ILLA  13  
 
SUPERFÍCIE TOTAL D’APROFITAMENT PRIVAT ILLA 13 : 50.178,41 m2 

PARCEL·LA RESULTANT Nº 100  

NOM: 13-a 
 
Finca Resultant 13-a 
Superfície Parcel·la 1.204,20 m2 
Ocupació Màxima 640,46 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 1.280,92 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.034,34  
Coeficient de Participació 0,2403% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 13-a del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície MIL DOS-CENTS QUATRE METRES I VINT 
DECÍMETRES QUADRATS (1.204,20m2). Limita, al Nord , mitjançant dues línies 
rectes de 8,30 i 29,74 metres linials respetivament, amb el sistema viari, via C.H.4-2,  
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 46,81 
metres linials, amb la finca núm 13-b1, resultant del present projecte de reparcel·lació; 
a l’Est , mitjançant una línia recta de 26,56 metres linials, amb la finca 13-d1 resultant 
de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 16,85 metres 
linials, amb el sistema viari, via C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 221.210,82 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.280,92 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2403% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 101  

NOM: 13-b1 
 
 
Finca Resultant 13-b1 
Superfície Parcel·la 845,86 m2 
Ocupació Màxima 647,66 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 1.295,32 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.045,97  
Coeficient de Participació 0,2430% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 13-b1 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS QUARANTA-CINC METRES 
I VUITANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (845,86m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 46,81 metres linials, amb la finca núm. 13-a,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 47,15 metres linials, amb la finca 
núm 13-b2, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb la finca 13-d1 resultant de la present reparcel·lació; i 
a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ : 
 
URBANÍSTIQUES :  De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 223.698,09 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.295,32 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2430% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 102  

NOM: 13-b2 
 
 
Finca Resultant 13-b2 
Superfície Parcel·la 850,99 m2 
Ocupació Màxima 652,80 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 1.305,60 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.054,27  
Coeficient de Participació 0,2449% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 13-b2 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS CINQUANTA METRES I 
NORANTA-NOU DECÍMETRES QUADRATS (850,99m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 47,15 metres linials, amb la finca núm. 13-b1,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 47,38 metres linials, amb la finca 
núm 13-b3, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb la finca 13-d1 resultant de la present reparcel·lació; i 
a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 225.473,18€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
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QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.305,60 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2449% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 103  

NOM: 13-b3 
 
 
Finca Resultant 13-b3 
Superfície Parcel·la 826,51 m2 
Ocupació Màxima 655,89 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 1.311,78 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.059,26  
Coeficient de Participació 0,2461% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 13-b3 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS VINT-I-SIS METRES I 
CINQUANTA-UN DECÍMETRES QUADRATS (826,51m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 47,38 metres linials, amb la finca núm. 13-b2,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 44,16 metres linials, amb la finca 
núm 13-b4, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb la finca 13-d1 resultant de la present reparcel·lació; i 
a l’Oest , mitjançant dues línies rectes de 9,70 i 8,30 metres linials respectivament, 
amb el sistema viari, via C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 226.540,38€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 

 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.311,78 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2461% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 104  

NOM: 13-b4 
 
 
Finca Resultant 13-b4 
Superfície Parcel·la 855,08 m2 
Ocupació Màxima 656,91 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 1.313,82 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.060,90 
Coeficient de Participació 0,2465% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 13-b4 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC 
METRES I VUIT DECÍMETRES QUADRATS (855,08m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 44,16 metres linials, amb la finca núm. 13-b3,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 47,50 metres linials, amb la finca 
núm 13-b5, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb les finques 13-d1 i 13-d1’ resultants de la present 
reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el 
sistema viari, via C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ : 
 
URBANÍSTIQUES :  De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 226.893,26 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 

 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.313,82 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2465% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 105  

NOM: 13-b5 
 
Finca Resultant 13-b5 
Superfície Parcel·la 854,06 m2 
Ocupació Màxima 655,89 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 1.311,78 m2/st  

Unitat d’Aprofitament 1.059,26  
Coeficient de Participació 0,2461% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 13-b5 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE 
METRES I SIS DECÍMETRES QUADRATS (854,06m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 47,50 metres linials, amb la finca núm. 13-b4,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 47,38 metres linials, amb la finca 
núm 13-b6, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb part de la finca 13-d1’ resultant de la present 
reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el 
sistema viari, via C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 226.540,38 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
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qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 

 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.311,78 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2461% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 106  

NOM: 13-b6 
 
 
Finca Resultant 13-b6 
Superfície Parcel·la 850,99 m2 
Ocupació Màxima 652,80 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 1.305,60 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.054,27  
Coeficient de Participació 0,2449% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 13-b6 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS CINQUANTA METRES I 
NORANTA-NOU DECÍMETRES QUADRATS (850,99m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 47,38 metres linials, amb la finca núm. 13-b5,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 47,15 metres linials, amb la finca 
núm 13-b7, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb la finca 13-d1’ resultant de la present reparcel·lació; 
i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 225.473,18 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.305,60 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2449% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 107  

NOM: 13-b7 
 
 
Finca Resultant 13-b7 
Superfície Parcel·la 845,86 m2 
Ocupació Màxima 647,66 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 1.295,32 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.045,97  
Coeficient de Participació 0,2430% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 13-b7 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS QUARANTA-CINC METRES 
I VUITANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (845,86m2). Limita, al Nord , mitjançant 
una línia recta de 47,15 metres linials, amb la finca núm. 13-b6,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 46,81 metres linials, amb la finca 
núm 13-c, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb la finca 13-d1’ resultant de la present reparcel·lació; 
i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 223.698,09 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 

 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.295,32 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2430% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 108  

NOM: 13-c 
 
 
Finca Resultant 13-c 
Superfície Parcel·la 1.204,20 m2 
Ocupació Màxima 640,46 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 1.280,92 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.034,34  
Coeficient de Participació 0,2403% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 13-c del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície MIL DOS-CENTS QUATRE METRES I 
VINT DECÍMETRES QUADRATS (1.204,20m2). Limita, al Nord , mitjançant una línia 
recta de 46,81 metres linials, amb la finca núm. 13-b7,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 8,30 i 29,74 metres linials 
respectivament, amb el sistema viari, via C.H.3-2, resultant del present projecte de 
reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 26,56 metres linials, amb la finca 
13-d1’ resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 
16,85 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1,  resultant de la present 
reparcel·lació”.  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 221.210,82 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.280,92 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2403% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L.  
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 109  

NOM: 13-d1 
 
 
Finca Resultant 13-d1 
Superfície Parcel·la 3.465,65 m2 
Ocupació Màxima 2.409,00 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 3.613,50 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.834,65  
Coeficient de Participació 0,6585% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 13-d1 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-
CINC METRES I SEIXANTA-CINC DECÍMETRES QUADRATS (3. 465,65m2). Limita, 
al Nord , mitjançant una línia recta de 39,02 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.H.4-2,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 
39,00 metres linials, amb la finca núm. 13-d1’, resultant del present projecte de 
reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 88,17 metres linials, amb la finca 
13-d2 resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 
89,56 metres linials, amb les finques núm. 13-a, 13-b1, 13-b2, 13-b3, i 13-b4 resultants 
de la present reparcel·lació”  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 606.239,22 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.613,50 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6585% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 110  

NOM: 13-d2 
 
 
Finca Resultant 13-d2 
Superfície Parcel·la 3.397,64 m2 
Ocupació Màxima 2.366,10 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 3.549,15 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.784,17 
Coeficient de Participació 0,6468% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 13-d2 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-SET 
METRES I SEIXANTA-QUATRE DECÍMETRES QUADRATS (3.397 ,64m2). Limita, al 
Nord , mitjançant dues línies rectes de 4,27 i 34,87 metres linials respectivament, amb 
el sistema viari, via C.H.4-2,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  
una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 13-d2’, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 83,48 metres linials, 
amb la finca 13-d3 resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia 
recta de 88,17 metres linials, amb la finca núm. 13-d1 resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 595.443,23€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
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mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.549,15 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6468% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 111  

NOM: 13-d3 
 
 
Finca Resultant 13-d3 
Superfície Parcel·la 3.343,90 m2 
Ocupació Màxima 2.323,20 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 3.484,80 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.733,69  
Coeficient de Participació 0,6350% 

  
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 13-d3 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-
TRES METRES I NORANTA DECÍMETRES QUADRATS (3.343,90 m2). Limita, al 
Nord , mitjançant dues línies rectes de 4,03 i 34,87 metres linials respectivament, amb 
el sistema viari, via C.H.4-2,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  
una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 13-d3’, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 85,39 metres linials, 
amb la finca 13-d4 resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia 
recta de 83,48 metres linials, amb la finca núm. 13-d2 resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 584.645,11 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.484,80 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6350% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 112  

NOM: 13-d4 
 
 
Finca Resultant 13-d4 
Superfície Parcel·la 3.289,38 m2 
Ocupació Màxima 2.280,30 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 3.420,45 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.683,21 
Coeficient de Participació 0,6233% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 13-d4 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU 
METRES I TRENTA-VUIT DECÍMETRES QUADRATS (3.289,38m 2). Limita, al Nord , 
mitjançant dues línies rectes de 34,87 i 4,27 metres linials respectivament, amb el 
sistema viari, via C.H.4-2,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  
una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 13-d4’, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 80,67 metres linials, 
amb la finca 13-e resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia 
recta de 85,39 metres linials, amb la finca núm. 13-d3 resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 573.849,12 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.420,45 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6233% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 113  

NOM: 13-d1’  
 
Finca Resultant 13-d1’ 
Superfície Parcel·la 3.465,65 m2 
Ocupació Màxima 2.409,00 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 3.613,50 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2. 834,65 
Coeficient de Participació 0,6585% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 13-d1’ del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-
CINC METRES I SEIXANTA-CINC DECÍMETRES QUADRATS (3. 465,65m2). Limita, 
al Nord , mitjançant una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 13-d1,  
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 39,00 
metres linials, amb el sistema viari, via C.H.3-2, resultant del present projecte de 
reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 88,17 metres linials, amb la finca 
13-d2’ resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 
89,56 metres linials, amb les finques núm. 13-b4, 13-b5, 13-b6, 13-b7, i 13-c resultants 
de la present reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 606.239,22€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.613,50 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6585% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES 
TERRITORIALES URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 114  

NOM: 13-d2’  
 
 
Finca Resultant 13-d2’ 
Superfície Parcel·la 3.397,64 m2 
Ocupació Màxima 2.366,10 m2 
Adjudicatari COPCISA INMOBILIARIA, S.L.  
Sostre 3.549,15 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.784,18  
Coeficient de Participació 0,6468% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 13-d2’ del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-SET 
METRES I SEIXANTA-QUATRE DECÍMETRES QUADRATS (3.397 ,64m2). Limita, al 
Nord , mitjançant una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 13-d2,  
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 34,87 i 
4,27 metres linials respectivament, amb el sistema viari, via C.H.3-2, resultant del 
present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 83,48 metres 
linials, amb la finca 13-d3’ resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  
una línia recta de 88,17 metres linials, amb la finca núm. 13-d1’ resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 595.443,23 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.549,15 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6468% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a  Copcisa Inmobiliaria, S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 115  

NOM: 13-d3’  
 
 
Finca Resultant 13-d3’ 
Superfície Parcel·la 3.343,90 m2 
Ocupació Màxima 2.323,20 m2 
Adjudicatari COPCISA INMOBILIARIA,S.L  
Sostre 3.484,80 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.733,69 
Coeficient de Participació 0,6350% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 13-d3’ del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-
TRES METRES I NORANTA DECÍMETRES QUADRATS (3.343,90 m2). Limita, al 
Nord , mitjançant una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 13-d3,  
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 4,03 i 
34,87 metres linials respectivament, amb el sistema viari, via C.H.3-2, resultant del 
present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 85,39 metres 
linials, amb la finca 13-d4’ resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  
una línia recta de 83,48 metres linials, amb la finca núm. 13-d2’ resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 584.645,11 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.484,80 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6350% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a  Copcisa Inmobiliaria, S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 116  

NOM: 13-d4’  
 
 
Finca Resultant 13-d4’ 
Superfície Parcel·la 3.289,38 m2 
Ocupació Màxima 2.280,30 m2 
Adjudicatari COPCISA INMOBILIARIA, S.L.  
Sostre 3.420,45 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.683,21  
Coeficient de Participació 0,6233% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 13-d4’ del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU 
METRES I TRENTA-VUIT DECÍMETRES QUADRATS (3.289,38m 2). Limita, al Nord , 
mitjançant una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 13-d4,  resultant 
de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 34,87 i 4,27 
metres linials respectivament, amb el sistema viari, via C.H.3-2, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 80,70 metres linials, 
amb la finca 13-e’ resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia 
recta de 85,39 metres linials, amb la finca núm. 13-d3’ resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 573.849,12 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.420,45 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6233% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a  Copcisa Inmobiliaria, S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 117  

NOM: 13-e 
 
 
Finca Resultant 13-e 
Superfície Parcel·la 7.423,76 m2 
Ocupació Màxima 5.093,55 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 10.187,10 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 7.143,70  
Coeficient de Participació 1,6595% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 13-e del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície SET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES 
METRES I SETANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (7.423,76m 2). Limita, al Nord , 
mitjançant dues línies rectes de 4,03 i 79,23 metres linials respectivament, amb el 
sistema viari, via C.H.4-2,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  
una línia recta de 90,00 metres linials, amb la finca núm. 13-e’, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 72,82 metres linials, 
amb el sistema viari, via Ronda de Llevant i amb la Zona  Verda 16, resultants de la 
present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 80,67 metres linials, 
amb la finca núm. 13-d4 resultant de la present reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 1.527.799,16 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 



384/434 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
509,36KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 10.187,10 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 1,6595% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 118  

NOM: 13-e’  
 
Finca Resultant 13-e’ 
Superfície Parcel·la 7.423,76 m2 
Ocupació Màxima 5-093,55 m2 
Adjudicatari COPCISA INMOBILIARIA, S.L.  
Sostre 10.187,10 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 7.143,70  
Coeficient de Participació 1,6595% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 13-e del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície SET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES 
METRES I SETANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (7.423,76m 2). Limita, al Nord , 
mitjançant una línia recta de 90,00 metres linials, amb la finca núm. 13-e,  resultant de 
la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 4,03 i 79,23 metres 
linials respectivament, amb el sistema viari, via C.H.3-2, resultant del present projecte 
de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 72,82 metres linials, amb el 
sistema viari, via Ronda de Llevant i amb la Zona Verda 16, resultants de la present 
reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 80,70 metres linials, amb la 
finca núm. 13-d4’ resultant de la present reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 1.527.799,16 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
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qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
509,36KW. 

QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 10.187,10 m2/st. 

 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 1,66% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a  Copcisa Inmobiliaria, S.L.  
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ILLA  14  
 
SUPERFÍCIE TOTAL D’APROFITAMENT PRIVAT ILLA 14 : 48.466,67 m2 

PARCEL·LA RESULTANT Nº 119  

NOM: 14-a 
 
Finca Resultant 14-a 
Superfície Parcel·la 1.263,40 m2 
Ocupació Màxima 664,95 m2 
Adjudicatari MIGUEL PALMERO/ 

MARIA CRISTINA PALMERO FORES/ 
MARIA DEL ROSARIO PALMERO/  
INIPS 70 S.L  

Sostre 1.329,90 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.073,89  
Coeficient de Participació 0,2495% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 14-a del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície MIL DOS-CENTS SEIXANTA-TRES METRES 
I QUARANTA DECÍMETRES QUADRATS (1.263,40m2). Limita, al Nord , mitjançant 
dues línies rectes de 8,30 i 29,74 metres linials respetivament, amb el sistema viari, via 
C.H.3-2,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 
45,25 metres linials, amb la finca núm 14-b1, resultant del present projecte de 
reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 30,01 metres linials, amb la finca 
14-d1 resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 
17,03 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1,  resultant de la present 
reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

CÀRREGUES PROCEDENTS DE LA FINCA REGISTRAL 96.768 (FINCA APROTADA 4A): 

1) En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente a Maria del Rosario 
Fores Domenech, procedentes de la herencia de su madre Antonia Domenech Puig, 
FIDEICOMISO DE RESIDUO, que resulta de la inscripción 17ª i 19 ª de la finca 
número 543 de procedencia, practicada con fecha 10 de mayo de  mil novecientos 
ochenta y ocho, y de la inscripción 19ª de  dicha finca 543, practicada con fecha cuatro 
de marzo de dos mil dos. 

2) En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente a Maria del Rosario 
Forés Domenech, procedentes de la herencia de su madre Antonia Domenech Puig, 
FIDEICOMISO DE RESIDUO, que resulta  de la inscripción16ª de la finca número 
1334 de procedencia, practicada con fecha diez de octubre de dos mil dos.  

3) Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 18 de abril de 
2005, según nota al margen de la inscripción 14ª, de la finca 544.  

4)  En cuanto a 2/3 partes indivisas, queda gravada p or la carga de procedencia 
correspondiente a: Condición resolutoria pactada en  escritura autorizada por el 
Notario de GRANOLLERS, JAVIER FRANCH VALVERDE, el v eintiuno de 
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diciembre de dos mil cuatro , de COMPRAVENTA otorgada por # a favor de INIPS 
70 SL, para el caso de que dicha parte deudora no haga efectiva la suma de 
DOSCIENTOS DOS MIL CIEN EUROS CON UN CENTIMO, aplazados de pago. 
Pactada en los siguientes términos, PLAZO:. Resulta de la inscripción 14ª, de fecha 
dieciocho de abril de dos mil cinco, de la finca 544, al folio 206 del Tomo 2110, Libro 
1008.- 

CÀRREGUES PROCEDENTS DE LA FINCA REGSITRAL 544 (FINCA APORTADA 4B) 

 
1) En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente a María del Rosario 
Forés Domenech, procedentes de la herencia de su madre Antonia Domenech Puig, 
FIDEICOMISO DE RESIDUO, que resulta de la inscripción 16ª practicada con fecha 
diez de Mayo de mil novecientos ochenta y ocho, y de la inscripción 19ª practicada con 
fecha cuatro de Marzo de dos mil dos. 
 
2) Afección/es fiscal/es por CINCO años, a partir del día cuatro de marzo de dos mil 
dos, que resulta/n de nota al margen de la inscripción 19ª. constituida en la finca 
número 543, al folio 171 del tomo 2109, libro 1007 de TERRASSA SEC. 2ª. 
 
3) Afección/es fiscal/es por CINCO años, a partir del día diez de octubre de dos mil 
dos, que resulta/n de nota al margen de la inscripción 16ª. constituida en la finca 
número 1334, al folio 65 del tomo 2703, libro 1601 de TERRASSA SEC. 2ª. 
 
4) En cuanto a una novena ava parte indivisa de la finca perteneciente a María del 
Rosario Forés Domenech, procedentes de la herencia de su madre Antonia 
Domenech Puig, FIDEICOMISO DE RESIDUO, que resulta de la inscripción 16ª 
practicada con fecha diez de Octubre de dos mil dos. 
 
5) Afección/es fiscal/es por CINCO años, a partir del día dos de enero de dos mil tres, 
que resulta/n de nota al margen de la inscripción 1ª. constituida en la finca número 
96768, al folio 29 del tomo 2707, libro 1605 de TERRASSA SEC. 2ª. 
 
6) Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 18 de abril de 
2005, según nota al margen de la inscripción 2ª, de la finca 96768.  
 
7)  En cuanto a 2/3 partes indivisas, queda gravada po r la carga de procedencia 
correspondiente a: Condición resolutoria pactada en  escritura autorizada por el 
Notario de GRANOLLERS, JAVIER FRANCH VALVERDE, el v eintiuno de 
diciembre de dos mil cuatro , de COMPRAVENTA a favor de INIPS 70 SL, para el 
caso de que dicha parte deudora no haga efectiva la suma de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS 
CON TREINTA Y DOS CENTIMOS, aplazados de pago. Pactada en los siguientes 
términos, PLAZO:. Resulta de la inscripción 2ª, de fecha dieciocho de abril de dos mil 
cinco, de la finca 96768, al folio 29 del Tomo 2707, Libro 1605.- 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ : 
 
URBANÍSTIQUES :  De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 



389/434 

quantia 229.669,25 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.329,90 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2495% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a: 
 

INIPS 70 , S.L 6/9 PARTS 
MIGUEL ANGEL PALMERO 1/9 PART 
MARIA CRISTINA PALMERO FORES 1/9 PART 
MARIA DEL ROSARIO PALMERO FORES 1/9 PART 
TOTAL 100% FINCA 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 120  

NOM: 14-b1 
 
 
Finca Resultant 14-b1 
Superfície Parcel·la 815,21 m2 
Ocupació Màxima 618,14 m2 
Adjudicatari MIGUEL ÁNGEL PALMERO/ 

MARIA CRISTINA PALMERO FORES/ 
MARIA DEL ROSARIO FORES 
DOMÈNECH/  
INIPS 70 S.L  

Sostre 1.236,28 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 998,30  
Coeficient de Participació 0,2319% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 14-b1 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS QUINZE METRES I VINT-I-
UN DECÍMETRES QUADRATS (815,21m2). Limita, al Nord , mitjançant una línia recta 
de 45,25 metres linials, amb la finca núm. 14-a,  resultant de la present reparcel·lació; 
al Sud , mitjançant  una línia recta de 45,43 metres linials, amb la finca núm 14-b2, 
resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 
18,00 metres linials, amb la finca 14-d1 resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , 
mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1,  
resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

CÀRREGUES PROCEDENTS DE LA FINCA REGISTRAL 96.768 (FINCA APROTADA 4A): 

- En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente a Maria del 
Rosario Fores Domenech, procedentes de la herencia de su madre Antonia 
Domenech Puig, FIDEICOMISO DE RESIDUO, que resulta de la inscripción 
17ª i 19 ª de la finca número 543 de procedencia, practicada con fecha 10 
de mayo de  mil novecientos ochenta y ocho, y de la inscripción 19ª de  
dicha finca 543, practicada con fecha cuatro de marzo de dos mil dos. 

- En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente a Maria del 
Rosario Forés Domenech, procedentes de la herencia de su madre Antonia 
Domenech Puig, FIDEICOMISO DE RESIDUO, que resulta  de la 
inscripción16ª de la finca número 1334 de procedencia, practicada con 
fecha diez de octubre de dos mil dos.  

- Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 18 de 
abril de 2005, según nota al margen de la inscripción 2ª, de la finca 96769.  

-  En cuanto a 2/3 partes indivisas, queda gravada po r la carga de 
procedencia correspondiente a: Condición resolutori a pactada en 
escritura autorizada por el Notario de GRANOLLERS, JAVIER FRANCH 
VALVERDE, el veintiuno de diciembre de dos mil cuat ro , de 
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COMPRAVENTA otorgada por Miquel y Eduard Plana Domènech a favor 
de INIPS 70 SL, para el caso de que dicha parte deudora no haga efectiva 
la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON TRENTA Y DOS CÉNTIMOS, aplazados de pago. Pactada 
en los siguientes términos, PLAZO:. Resulta de la inscripción 2ª, de fecha 
dieciocho de abril de dos mil cinco, de la finca 96769, al folio 29 del Tomo 
2707, Libro 1605.- 

CÀRREGUES PROCEDENTS DE LA FINCA REGSITRAL 544 (FINCA APORTADA 4B) 

1) En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente 
a María del Rosario Forés Domenech, procedentes de la 
herencia de su madre Antonia Domenech Puig, FIDEICOMISO 
DE RESIDUO, que resulta de la inscripción 11ª, y 13ª de la finca 
544. 

2) Afección/es fiscal/es por CINCO años, a partir del día 18 de abril 
de 2005, que resulta/n de nota al margen de la inscripción 14ª, 
constituida en la finca número 544. 

3) En cuanto a 2/3 partes indivisas, queda gravada por la carga de 
procedencia correspondiente a: Condición resolutoria pactada 
en escritura autorizada por el Notario de GRANOLLERS, 
JAVIER FRANCH VALVERDE, el veintiuno de diciembre de dos 
mil cuatro, de COMPRAVENTA, otorgada por Miquel y Eduard 
Plana Domènech, a favor de INIPS 70 SL, para el caso de que 
dicha parte deudora no haga efectiva la suma de DOSCIENTOS 
DOS MIL CIEN EUROS CON UN CÉNTIMO, aplazados de 
pago. Pactada en los siguientes términos, PLAZO:. Resulta de la 
inscripción 14ª, de fecha dieciocho de abril de dos mil cinco, de 
la finca 544, al folio 206 del Tomo 2110, Libro 1008. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 213.503,07 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.236,28 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2319% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a: 
 
 

INIPS 70 , S.L 6/9 PARTS 
MIGUEL ANGEL PALMERO 1/9 PART 
MARIA CRISTINA PALMERO FORES 1/9 PART 
MARIA DEL ROSARIO PALMERO 
FORES 1/9 PART 
TOTAL 100% FINCA 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 121  

NOM: 14-b2 
 
 
Finca Resultant 14-b2 
Superfície Parcel·la 824,21 m2 
Ocupació Màxima 627,00 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 1.254,00 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.012,61 
Coeficient de Participació 0,2352% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 14-b2 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE METRES I 
VINT-I-UN DECÍMETRES QUADRATS (824,21m2). Limita, al Nord , mitjançant una 
línia recta de 45,43 metres linials, amb la finca núm. 14-b1,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 46,25 metres linials, amb la finca 
núm 14-b3, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 18,00 metres linials, amb la finca 14-d1 resultant de la present reparcel·lació; i 
a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 18,00 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 216.563,50 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 

 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.254,00 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2352% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 122  

NOM: 14-b3 
 
 
Finca Resultant 14-b3 
Superfície Parcel·la 844,73 m2 
Ocupació Màxima 647,21 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 1.294,42 m2/st  

Unitat d’Aprofitament 1.045,24 
Coeficient de Participació 0,2428% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 14-b3 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE 
METRES I SETANTA-TRES DECÍMETRES QUADRATS (844,73m2 ). Limita, al Nord , 
mitjançant una línia recta de 46,25 metres linials, amb la finca núm. 14-b2,  resultant 
de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 47,71 metres linials, 
amb la finca núm 14-c, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , 
mitjançant una línia recta de 18,00 metres linials, amb la finca 14-d1 resultant de la 
present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant una línia recta de 18,06 metres linials, amb 
el sistema viari, via C.V.1,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 223.541,97 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.294,42 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2428% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 123  

NOM: 14-c 
 
 
Finca Resultant 14-c 
Superfície Parcel·la 1.284,81 m2 
Ocupació Màxima 635,43 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 1.270,86 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 1.026,21 
Coeficient de Participació 0,2384% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 14-c del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície MIL DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE 
METRES I VUITANTA-UN DECÍMETRES QUADRATS (1.284,81m 2). Limita, al Nord , 
mitjançant una línia recta de 47,71 metres linials, amb la finca núm. 14-b3,  resultant 
de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 43,67 i 2,75 
metres linials respectivament, amb el sistema viari, via C.H.2, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 33,55 metres linials, 
amb la finca 14-f resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia 
recta de 10,18 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1,  resultant de la present 
reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 219.474,22 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
100,00KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.1, Industrial en filera, i 
el seu sostre és de 1.270,86 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,2384% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 124  

NOM: 14-d1 
 
 
Finca Resultant 14-d1 
Superfície Parcel·la 3.303,07 m2 
Ocupació Màxima 2.280,30 m2 
Adjudicatari MIGUEL PALMERO/ 

MARIA CRISTINA PALMERO FORES/ 
MARIA DEL ROSARIO FORES 
DOMÈNECH/  
INIPS 70 S.L  

Sostre 3.420,45 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.683,21 
Coeficient de Participació 0,6233% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 14-d1 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL TRES-CENTS TRES METRES I 
SET DECÍMETRES QUADRATS (3.303,07m2). Limita, al Nord , mitjançant una línia 
recta de 39,02 metres linials, amb el sistema viari, via C.H.3-2,  resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca 
núm. 14-f, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 85,39 metres linials, amb la finca 14-d2 resultant de la present reparcel·lació; i 
a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 84,01 metres linials, amb les finques núm. 14-a, 
14-b1, 14-b2, i 14-b3 resultants de la present reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

CÀRREGUES PROCEDENTS DE LA FINCA REGISTRAL 96.768 (FINCA APROTADA 4A): 

- En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente a Maria del 
Rosario Fores Domenech, procedentes de la herencia de su madre Antonia 
Domenech Puig, FIDEICOMISO DE RESIDUO, que resulta de la inscripción 
17ª i 19 ª de la finca número 543 de procedencia, practicada con fecha 10 
de mayo de  mil novecientos ochenta y ocho, y de la inscripción 19ª de  
dicha finca 543, practicada con fecha cuatro de marzo de dos mil dos. 

- En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente a Maria del 
Rosario Forés Domenech, procedentes de la herencia de su madre Antonia 
Domenech Puig, FIDEICOMISO DE RESIDUO, que resulta  de la 
inscripción16ª de la finca número 1334 de procedencia, practicada con 
fecha diez de octubre de dos mil dos.  

- Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 18 de 
abril de 2005, según nota al margen de la inscripción 2ª, de la finca 96769.  

-  En cuanto a 2/3 partes indivisas, queda gravada po r la carga de 
procedencia correspondiente a: Condición resolutori a pactada en 
escritura autorizada por el Notario de GRANOLLERS, JAVIER FRANCH 
VALVERDE, el veintiuno de diciembre de dos mil cuat ro , de 
COMPRAVENTA otorgada por Miquel y Eduard Plana Domènech a favor 
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de INIPS 70 SL, para el caso de que dicha parte deudora no haga efectiva 
la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON TRENTA Y DOS CÉNTIMOS, aplazados de pago. Pactada 
en los siguientes términos, PLAZO:. Resulta de la inscripción 2ª, de fecha 
dieciocho de abril de dos mil cinco, de la finca 96769, al folio 29 del Tomo 
2707, Libro 1605.- 

CÀRREGUES PROCEDENTS DE LA FINCA REGSITRAL 544 (FINCA APORTADA 4B) 

 
1) En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente a María del Rosario 
Forés Domenech, procedentes de la herencia de su madre Antonia Domenech Puig, 
FIDEICOMISO DE RESIDUO, que resulta de la inscripción 11ª, y 13ª de la finca 544. 
 

2) Afección/es fiscal/es por CINCO años, a partir del día 18 de abril de 2005, que 
resulta/n de nota al margen de la inscripción 14ª, constituida en la finca número 544. 
 
 
3)  En cuanto a 2/3 partes indivisas, queda gravada por la carga de procedencia 
correspondiente a: Condición resolutoria pactada en escritura autorizada por el Notario 
de GRANOLLERS, JAVIER FRANCH VALVERDE, el veintiuno de diciembre de dos 
mil cuatro, de COMPRAVENTA, otorgada por Miquel y Eduard Plana Domènech, a 
favor de INIPS 70 SL, para el caso de que dicha parte deudora no haga efectiva la 
suma de DOSCIENTOS DOS MIL CIEN EUROS CON UN CÉNTIMO, aplazados de 
pago. Pactada en los siguientes términos, PLAZO:. Resulta de la inscripción 14ª, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil cinco, de la finca 544, al folio 206 del Tomo 2110, 
Libro 1008. 
 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 573.849,12 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 



401/434 

resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.420,45 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6233% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a: 
 
 

INIPS 70 , S.L 6/9 PARTS 
MIGUEL ANGEL PALMERO 1/9 PART 
MARIA CRISTINA PALMERO FORES 1/9 PART 
MARIA DEL ROSARIO PALMERO FORES 1/9 PART 
TOTAL 100% FINCA 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 125  

NOM: 14-d2 
 
 
Finca Resultant 14-d2 
Superfície Parcel·la 3.343,90 m2 
Ocupació Màxima 2.323,20 m2 
Adjudicatari MIGUEL PALMERO/ 

MARIA CRISTINA PALMERO FORES/ 
MARIA DEL ROSARIO FORES 
DOMÈNECH/  
INIPS 70 S.L  

Sostre 3.484,80 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.733,69  
Coeficient de Participació 0,6350% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 14-d2 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-
TRES METRES I NORANTA DECÍMETRES QUADRATS (3.343,90 m2). Limita, al 
Nord , mitjançant dues línies rectes de 34,87 i 4,03 metres linials respectivament, amb 
el sistema viari, via C.H.3-2,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  
una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 14-f, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 83,48 metres linials, 
amb la finca 14-d3 resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia 
recta de 85,39 metres linials, amb la finca núm. 14-d1 resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA:  

CÀRREGUES PROCEDENTS DE LA FINCA REGISTRAL 96.768 (FINCA APROTADA 4A): 

- En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente a Maria del 
Rosario Fores Domenech, procedentes de la herencia de su madre Antonia 
Domenech Puig, FIDEICOMISO DE RESIDUO, que resulta de la inscripción 
17ª i 19 ª de la finca número 543 de procedencia, practicada con fecha 10 
de mayo de  mil novecientos ochenta y ocho, y de la inscripción 19ª de  
dicha finca 543, practicada con fecha cuatro de marzo de dos mil dos. 

- En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente a Maria del 
Rosario Forés Domenech, procedentes de la herencia de su madre Antonia 
Domenech Puig, FIDEICOMISO DE RESIDUO, que resulta  de la 
inscripción16ª de la finca número 1334 de procedencia, practicada con 
fecha diez de octubre de dos mil dos.  

- Afección fiscal Impuesto de TP/AJD/SD, por 5 años a contar desde 18 de 
abril de 2005, según nota al margen de la inscripción 2ª, de la finca 96769.  

-  En cuanto a 2/3 partes indivisas, queda gravada po r la carga de 
procedencia correspondiente a: Condición resolutori a pactada en 
escritura autorizada por el Notario de GRANOLLERS, JAVIER FRANCH 
VALVERDE, el veintiuno de diciembre de dos mil cuat ro , de 
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COMPRAVENTA otorgada por Miquel y Eduard Plana Domènech a favor 
de INIPS 70 SL, para el caso de que dicha parte deudora no haga efectiva 
la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON TRENTA Y DOS CÉNTIMOS, aplazados de pago. Pactada 
en los siguientes términos, PLAZO:. Resulta de la inscripción 2ª, de fecha 
dieciocho de abril de dos mil cinco, de la finca 96769, al folio 29 del Tomo 
2707, Libro 1605.- 

CÀRREGUES PROCEDENTS DE LA FINCA REGSITRAL 544 (FINCA APORTADA 4B) 

 
1) En cuanto a una novena parte indivisa de la finca perteneciente a María del Rosario 
Forés Domenech, procedentes de la herencia de su madre Antonia Domenech Puig, 
FIDEICOMISO DE RESIDUO, que resulta de la inscripción 11ª, y 13ª de la finca 544. 
 

2) Afección/es fiscal/es por CINCO años, a partir del día 18 de abril de 2005, que 
resulta/n de nota al margen de la inscripción 14ª, constituida en la finca número 544. 
 
 
3)  En cuanto a 2/3 partes indivisas, queda gravada por la carga de procedencia 
correspondiente a: Condición resolutoria pactada en escritura autorizada por el Notario 
de GRANOLLERS, JAVIER FRANCH VALVERDE, el veintiuno de diciembre de dos 
mil cuatro, de COMPRAVENTA, otorgada por Miquel y Eduard Plana Domènech, a 
favor de INIPS 70 SL, para el caso de que dicha parte deudora no haga efectiva la 
suma de DOSCIENTOS DOS MIL CIEN EUROS CON UN CÉNTIMO, aplazados de 
pago. Pactada en los siguientes términos, PLAZO:. Resulta de la inscripción 14ª, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil cinco, de la finca 544, al folio 206 del Tomo 2110, 
Libro 1008. 
 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 584.645,11 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.484,80 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6350% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a: 
 
 
INIPS 70 , S.L 6/9 PARTS 
MIGUEL ANGEL PALMERO 1/9 PART 
MARIA CRISTINA PALMERO FORES 1/9 PART 
MARIA DEL ROSARIO PALMERO FORES 1/9 PART 
TOTAL 100% FINCA 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 126  

NOM: 14-d3 
 
 
Finca Resultant 14-d3 
Superfície Parcel·la 3.397,64 m2 
Ocupació Màxima 2.366,10 m2 
Adjudicatari GESTINMO EXPRESS S.L. 
Sostre 3.549,15 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.784,17  
Coeficient de Participació 0,6468% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 14-d3 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-SET 
METRES I SEIXANTA-QUATRE DECÍMETRES QUADRATS (3.397 ,64m2). Limita, al 
Nord , mitjançant dues línies rectes de 4,27 i 34,87 metres linials respectivament, amb 
el sistema viari, via C.H.3-2,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  
una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca núm. 14-g, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 88,17 metres linials, 
amb la finca 14-d4 resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia 
recta de 83,48 metres linials, amb la finca núm. 14-d2 resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 595.443,23 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per a la 
conservació de les obres d’urbanització durant el termini de tres anys des de la 
recepció de les mateixes per l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.549,15 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6468% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a Gestinmo Express S.L 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 127  

NOM: 14-d4 
 
 
Finca Resultant 14-d4 
Superfície Parcel·la 3.451,96 m2 
Ocupació Màxima 2.409,00 m2 
Adjudicatari COPCISA INMOBILIARIA S.L. 
Sostre 3.613,50 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 2.834,65 
Coeficient de Participació 0,6585% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 14-d4 del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície TRES MIL QUATRE-CENTS 
CINQUANTA-UN METRES I NORANTA-SIS DECÍMETRES QUADRA TS 
(3.451,96m2). Limita, al Nord , mitjançant dues línies rectes de 34,87 i 4,03 metres 
linials respectivament, amb el sistema viari, via C.H.3-2, resultant de la present 
reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia recta de 39,00 metres linials, amb la finca 
núm. 14-g, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 86,26 metres linials, amb la finca 14-e resultant de la present reparcel·lació; i 
a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 88,17 metres linials, amb la finca núm. 14-d3 
resultant de la present reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ : 
 
URBANÍSTIQUES :  De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 606.239,22 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
175,85KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 3.613,50 m2/st.  
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,6585% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a  COPCISA INMOBILIARIA S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 128  

NOM: 14-e 
 
 
Finca Resultant 14-e 
Superfície Parcel·la 8.353,35 m2 
Ocupació Màxima 5.863,76 m2 
Adjudicatari COPCISA INMOBILIARIA S.L.  
Sostre 11.727,52 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 8.223,92  
Coeficient de Participació 1,9105% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 14-e del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície VUIT MIL TRES-CENTS CINQUANTA-
TRES METRES I TRENTA-CINC DECÍMETRES QUADRATS (8.35 3,35m2). Limita, al 
Nord , mitjançant dues línies rectes de 4,27 i 79,08 metres linials respectivament, amb 
el sistema viari, via C.H.3-2,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  
una línia recta de 91,84 metres linials, amb la finca núm. 14-h, resultant del present 
projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 84,73 metres linials, 
amb el sistema viari, via Ronda de Llevant, i amb la Zona Verda 12, resultants de la 
present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 86,26 metres linials, 
amb la finca núm. 14-d4 resultant de la present reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 1.758.822,18 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
586,38KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de.11.727,52 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 1,9105% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a COPCISA INMOBILIARIA S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 129  

NOM: 14-f  
 
Finca Resultant 14-f 
Superfície Parcel·la 4.173,35 m2 
Ocupació Màxima 2.724,78 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 5.449,56 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 3.630,42 
Coeficient de Participació 0,8434% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 14-f del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície QUATRE MIL CENT SETANTA-TRES 
METRES I TRENTA-CINC DECÍMETRES QUADRATS (4.173,35m 2). Limita, al Nord , 
mitjançant una línia recta de 78,00 metres linials, amb les finques núm. 14-d1 i 14-d2,  
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 5,55 i 
80,60 metres linials respectivament, amb el sistema viari, via C.H.2-2, resultant del 
present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 70,28 metres 
linials, amb la finca 14-g, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  
una línia recta de 33,55 metres linials, amb la finca núm. 14-c resultant de la present 
reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 776.427,88 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
272,48KW. 

 
 QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 5.449,56 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 0,8434% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 130  

NOM: 14-g 
 
Finca Resultant 14-g 
Superfície Parcel·la 6.763,48 m2 
Ocupació Màxima 5.111,40 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 10.222,80 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 6.810,30  
Coeficient de Participació 1,5821% 

 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 14-g  del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície SIS MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES 
METRES I QUARANTA-VUIT DECÍMETRES QUADRATS (6.763,4 8m2). Limita, al 
Nord , mitjançant una línia recta de 78,00 metres linials, amb les finques núm. 14-d3 i 
14-d4,  resultants de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 
80,60 i 2,75 metres linials respectivament, amb el sistema viari, via C.H.2-2, resultant 
del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 99,85 
metres linials, amb la finca 14-h, resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , 
mitjançant  una línia recta de 70,28 metres linials, amb la finca núm. 14-f resultant de 
la present reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 1.456.496,02 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
511,14KW. 

 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 10.222,80 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 1,5821% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 131  

NOM: 14-h 
 
 
Finca Resultant 14-h 
Superfície Parcel·la 10.647,56 m2 
Ocupació Màxima 7.898,92 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L 
Sostre 15.797,84 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 11.078,23 
Coeficient de Participació 2,5735% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 14-h del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma rectangular i superfície DEU MIL SIS-CENTS QUARANTA-SET 
METRES I CINQUANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS (10.647, 56m2). Limita, al 
Nord , mitjançant una línia recta de 91,84 metres linials, amb la finca núm. 14-e,  
resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  dues línies rectes de 5,55 i 
57,07 metres linials respectivament, amb el sistema viari, via C.H.2-2, resultant del 
present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 108,86 metres 
linials, amb el sistema viari, via Ronda de Llevant, i amb la Zona Verda 12, resultants 
de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 99,85 metres 
linials, amb la finca núm. 14-g resultant de la present reparcel·lació” 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 2.369.266,03€, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
789,89KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.9.4.2, Industrial aïllada, i el 
seu sostre és de 15.797,84 m2/st. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 2,5735% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a EXPLOTACIONES TERRITORIALES 
URBANAS S.L. 
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ILLA 15  
 
SUPERFÍCIE TOTAL D’APROFITAMENT PRIVAT ILLA 15 : 68.998,45 m2 

PARCEL·LA RESULTANT Nº 132  

NOM: 15-a 
 
 
Finca Resultant 15-a 
Superfície Parcel·la 11.481,54 m2 
Adjudicatari Martinbas S.L./ Fores Palmero, INIPS 70 S.L / 

EURABELLOTS S.L./ ViCENTE MARCO 
IBAÑEZ/MONTSERRAT RIUS VICÓ  

Sostre 15.500,09 m2/st 
Unitat D’aprofitament 9.881,51 
Coeficient de Participació 2,2955 % 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 15-a  del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície ONZE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-UN 
METRES I CINQUANTA-QUATRE DECÍMETRES QUADRATS (11.4 81,54m2). 
Limita, al Nord , mitjançant una línia recta de 143,27 metres linials, amb el sistema 
viari, via C.H.2-1,  resultant de la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia 
recta de 158,93 metres linials, en part amb la finca núm 15-b, i en part amb la finca 
núm. 15-c resultants del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia 
recta de 73,16 metres linials, amb la finca 15-d resultant de la present reparcel·lació; i 
a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 63,54 metres linials, amb el sistema viari, via 
C.V.1-2,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 2.113.326,58 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
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Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
4857,40KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.11.6, Terciari, i el seu 
sostre és de 15.500,09 m2/st.  
 
D’acord amb l’article 27 del Pla Parcial del Sector d’activitats Productives els Bellots, 
aquesta parcel.la podrà ser objecte de divisió en propietat horitzontal, i resta subjecte a 
un estudi volumètric de tota la Illa 15 previa la seva edificació. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 2,2955% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol en propietat indivisa a les següents societats amb els 
següents percentatges: 
 
 
   

PARCEL.LA 132 % PROPIETAT 

Fores Palmero Inips 37,740120 
Martinbas S.L 4,824166 
Eurabellots S.L. S.U 48,683601 
Rius-Marco 8,752113 
  100,000000 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 133  

NOM: 15-b 
 
 
Finca Resultant 15-b 
Superfície Parcel·la 11.406,59 m2 
Adjudicatari ESTNORD INMOLLAR S.L  
Sostre 15.398,90 m2/st 
Unitat d’Aprofitament 9.817,01 
Coeficient de Participació 2,2805% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 15-b  del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície ONZE MIL QUATRE-CENTS SIS METRES I 
CINQUANTA-NOU DECÍMETRES QUADRATS (11.406,59 m2). Limita, al Nord , 
mitjançant una línia recta de 89,71  metres linials, amb la finca núm. 15-a,  resultant de 
la present reparcel·lació; al Sud , tres línies corbes de 60,63, 14,08 i 28,53 metres 
linials respectivament,  amb el sistema viari, via C.H.1, resultant del present projecte 
de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 143,47 metres linials, amb la 
finca 15-c resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  dues línies 
rectes de 82,39 i 8,30 metres linials, amb el sistema viari, via C.V.1-2,  resultant de la 
present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 2.099.530,05 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
4857,40KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.11.6, Terciari, i el seu 
sostre és de 15.398,90 m2/st.  
 
D’acord amb l’article 27 del Pla Parcial del Sector d’activitats Productives els Bellots, 
aquesta parcel.la podrà ser objecte de divisió en propietat horitzontal, i resta subjecte a 
un estudi volumètric de tota la Illa 15 previa la seva edificació. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 2,2805% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 
 
ADJUDICACIÓ : S’adjudica a títol de propietat a  ESTNORD INMOLLAR S.L. 
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PARCEL·LA RESULTANT Nº 134  

NOM: 15-c 
 
 
Finca Resultant 15-c 
Superfície Parcel·la 10.032,47 m2 
Adjudicatari Ajuntament de Terrassa 
Sostre  13.543,84m2/st 
Unitat d’Aprofitament 8.634,38 
Coeficient de Participació  2,0058% 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 15-c  del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície DEU MIL TRENTA-DOS METRES I 
QUARANTA-SET DECÍMETRES QUADRATS (10.032,47 m2). Limita, al Nord , 
mitjançant una línia recta de 69,21 metres linials, amb la finca núm. 15-a,  resultant de 
la present reparcel·lació; al Sud , mitjançant  una línia corba de 70,09,  amb el sistema 
viari, via C.H.1, resultant del present projecte de reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una 
línia recta de 148,21 metres linials, amb la finca 15-d resultant de la present 
reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  una línia recta de 143,47 metres linials, amb la 
finca núm.15-b,  resultant de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 1.846.605,87 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
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qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
4857,40KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.11.6, Terciari, i el seu 
sostre és de 13.543,84 m2/st.  
 
D’acord amb l’article 27 del Pla Parcial del Sector d’activitats Productives els Bellots, 
aquesta parcel.la podrà ser objecte de divisió en propietat horitzontal, i resta subjecte a 
un estudi volumètric de tota la Illa 15 previa la seva edificació. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 2,0058% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 

ADJUDICACIO : S’adjudica a títol de propietat a  l’Ajuntament de Terrassa en concepte 
del 10% de l’aprofitament mig de l’àmbit.  
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FINCA RESULTANT Nº 135  
 
Finca Resultant 15-d 
Superfície Parcel·la 36.077,84 m2 
Adjudicatari EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS 

S.L, COPCISA INMOBILIARIA S.L., COPCISA 
INMOBILIARIA  S.L. GESTINMO EXPRESS S.L. 

Sostre 48.705,09 
Unitat d’Aprofitament 31.050,16 
Coeficient Participació 7,2131 % 

 
 
DESCRIPCIÓ:: “URBANA. Parcel·la edificable, resultant número 15-d  del Projecte de 
Reparcel.lació del Sector Industrial els Bellots II , situada en el terme municipal de 
Terrassa. De forma irregular i superfície TRENTA-SIS MIL SETANTA-SET METRES I 
VUITANTA-QUATRE DECÍMETRES QUADRATS (36.077,84 m2).  Limita, al Nord , 
mitjançant una línia recta de 118,27  metres linials i una línia corba de 92,58 metres 
linials, amb amb el sistema viari, via C.H.2-1,  resultant de la present reparcel·lació; al 
Sud , mitjançant dues línies corbes de 115,24 i 95,07 metres linials i una línia recta de 
8,30 metres linials,  amb el sistema viari, via C.H.1, resultant del present projecte de 
reparcel·lació; a l’Est , mitjançant una línia recta de 85,40 metres linials, amb el sistema 
viari, via Ronda de Llevant resultant de la present reparcel·lació; i a l’Oest , mitjançant  
una línia recta de 221,37 metres linials, amb les finques núm.15-a i núm. 15-c,  
resultants de la present reparcel·lació”. 
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: lliure de càrregues, arrendataris i ocupants. 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ :  
 
URBANÍSTIQUES : De conformitat amb el que disposa l’article 121 a) del Decret 1/2005, 
pel qual s’aprova la refosa de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en relació amb els 
articles 24 i 25 del Decret 303/1997, de 25 de novembre i els articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la 
quantia 6.640.591,22 €, determinada provisionalment i, en el seu dia, al saldo definitiu 
del compte que a l’efecte s’aprovi. 

D’acord amb el que determina l’article 160 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atès que l’obra d’urbanització resta 
garantida en la seva totalitat, l’afecció urbanística descrita no produeixi efectes 
respecte a creditors hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits 
concedits per a finançar la realització d’obres d’urbanització o d’edificació 

CONSERVACIÓ: D’acord amb el que preveu el Pla Parcial del Sector Bellots 2 de 
Terrassa i l’article 147.g) del Decret 305/2005, aquesta finca quedara inclosa en la 
Entitat de Conservació que es constitueixi per a la conservació de les obres 
d’urbanització durant el termini de tres anys des de la recepció de les mateixes per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

POTÈNCIA ELÈCTRICA: D’acord amb els pactes assolits entre la Junta de Compensació 
del Sector i la Companyia Fecsa-Endesa, i en compliment del que determina la 
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resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 9 de Febrer de 2006, en la 
qual s’autoritza l’exempció de l’acompliment de la Instrucció Tècnica Complementària 
MI BT-010 en els apartats 4 i 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
mitjançant la qual es pren com a criteri de càlcul per a la previsió de carregues un 
mínim de 50 w/m2 de sostre, es determina la potencia d’aquesta parcel.la en 
4857,40KW. 
 
QUALIFICACIÓ : Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa 
constar que està qualificada urbanísticament amb la clau A.11.6, Terciari, i el seu 
sostre és de 48.705,84 m2/st.  
 
D’acord amb l’article 27 del Pla Parcial del Sector d’activitats Productives els Bellots, 
aquesta parcel.la podrà ser objecte de divisió en propietat horitzontal, i resta subjecte a 
un estudi volumètric de tota la Illa 15 previa la seva edificació. 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ : Li correspon un percentatje del 7,2131% del total dels   
drets que en aquest projecte s’adjudiquen. 

ADJUDICACIO : S’adjudica en propietat indivisa a les següents societats amb els 
següents percentatges: 

 

PARCEL.LA 135 % PROPIETAT 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 76,56 

COPCISA INMOBILIÀRIA SL 12,27 

COPCISA INMOBILIARIA S.L. 9,01 

GESTINMO EXPRESS S.L 2,16 

  100,00 
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14. DIFERÈNCIES D’ADJUDICACIÓ ENTRE ELS PROPIETARIS  

L’article 120.1e) del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya,  estableix el següent: 

 “les diferències d’adjudicació han d’ésser objecte de reparcel.lació econòmica 
entre els interessats, el valor de la qual s’ha de fixar atenint-se al preu de les 
parcel·les resultants que els haurien correspost si l’adjudicació hagués estat 
possible”. 

En segon lloc, l’article 149 del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, estableix: 

 
“149.1 En la determinació del compte de liquidació provisional de la reparcel·lació, 
s’ha d’especificar la responsabilitat que correspon a cada finca resultant per raó de 
les despeses d’urbanització i de les altres despeses del pro jecte.  
 
149.2 Els saldos del compte de liquidació s’entenen provisionals i a compte, fins 
que s’aprovi la liquidació definitiva de la reparcel·lació. L’esmena d’errors i 
omissions, així com les rectificacions que siguin procedents es tenen en compte 
en la liquidació definitiva, però no suspenen l’exigibilitat dels saldos provisionals 
aprovats amb el projecte de reparcel·lació.  
 
149.3 Les partides que comprengui el compte de liquidació per a cada finca es 
compensen quan siguin de signe diferent, essent exigibles únicament els saldos 
resultants.  
 
149.4 S’entén, a tots els efectes, que els saldos del compte de liquidació 
provisional són deutes líquids i exigibles, a favor de l’administració actuant, la junta 
de compensació o bé la persona titular de la gestió urbanística integrada, segons 
s’escaigui d’acord amb la modalitat per a l’execució del planejament.” 
 

En el present cas, entre els diferents propietaris afectats i inclosos en l’àmbit 
d’actuació les indemnitzacions per diferencies d’adjudicació seran compensades entre 
els mateixos d’acord amb la normativa transcrita, i amb anterioritat a la inscripció del 
present Projecte de Reparcel·lació al Registre de la Propietat. 

S’estableix com a preu mitjà de mercat per a determinar l’import de les diferències 
d’adjudicació el de 378,07 €/m2st , aquest valor ha estat obtingut a partir del mètode 
residual contingut en el Reial Decret 1020/1993 de 25 de Juny. 

És necessari fer referencia al fet que el Pla Parcial, va establir com a valor de 
repercussió del sostre industrial en 553,33 Euros /m2. No obstant, aquest valor era 
erròni tota vegada que s’ha constatat l’error material consistent en incloure en la 
fòrmula del calcul del mateix (Formula del mètode residual) el coeficient de factor de 
localització 1,3 en comptes del 1,4 que es el coeficient legalment establert fet que va 
motivar la consignació d’un valor erroni i que mitjançant el present projecte es 
corregeix. 

Per al càlcul d’aquest preu mitja de les diferencies d’adjudicacio s’ha pres de 
referencia el valor del m2 de sòl industrial, tota vegada que aquest és l’uis majoritari 
del sòl de l’àmbit . 
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� Preu referència 1240,50€/m2 

� Vv Valor de venda en €/m2 1240,50 €/m2 

� Vr Valor de repercussió del sòl en €/m2 

� Vc cost de la construcció en €/m2 400,92 €/m2 

� Vr = Vv /1,4- Vc = 1240,5/1,4 - 400,92 = 353,34 €/m 2 

� Preu repercussió obres urbanització 131,83 €/m2  

V (Valor repercussió  sòl) = (1/4 preu venda m2 con struït)- preu construcció m2 

� Actualització IPC (Acord aprovació inicial)  = 353, 34 €/m2 *1,07 (increment 
7%) =  378,07 €/m2 

� Valor residual del sòl abans d'urbanitzar 378,07 €/ m2  

 
D’acord amb els valors anteriors el següent quadre reflexa les diferencies 
d’adjudicació del Projecte de Reparcel.lació del Polígon I del Pla Parcial del Sector 
d’Activitats Productives dels Bellots II : 
 

 
Superficie 
aportada 

% 
aportat UA de dret  

% de 
Dret 

UA 
Adjudicades  

% 
adjudicat  Diferencial UA Valoració 

EXPLOTACIONES 
TERRITORIALES 
URBANAS S.L  225.132,88 25,79% 99.709,14 23,16% 102.701,82 23,86% 2.992,68 1.131.442,53 
COPCISA 
INMOBILIARIA S.L 
(9,5%) 42.775,25 4,90% 18.944,74 4,40% 19.153,37 4,45% 208,63 78.876,74 
COPCISA 
INMOBILIARIA  
S.L. 31.447,62 3,60% 13.927,84 3,24% 13.858,59 3,22% -69,25 -26.181,35 
GESTINMO 
EXPRESS S.L. 7.529,35 0,86% 3.334,68 0,77% 3.454,57 0,80% 119,89 45.326,81 
ESTNORD 
INMOLLAR SL 128.325,74 14,70% 56.834,21 13,20% 55.624,48 12,92% -1.209,73 -457.362,62 
EURABELLOTS SL 
SU 54.031,89 6,19% 23.930,19 5,56% 24.090,27 5,60% 160,08 60.521,42 
FORES PALMERO- 
INIPS 70 S.L 35.341,64 4,05% 15.652,47 3,64% 
FORES PALMERO- 
INIPS 70 S.L 6.541,72 0,75% 2.897,26 0,67% 17.759,93 4,13% -789,8 -298.599,69 
MARIA DEL MAR 
´MARIA CARME 
BALLBE 
ANGLADA- 
AURELIA 
MARTINEZ 
CRESPO 302.827,00 34,70% 134.119,11 31,16% 134.488,37 31,24% 369,26 139.606,13 

MARTINBAS SL 2,88% 11.121,79 2,58% 11.200,76 2,60% 78,97 29.856,19 
SRS MARCO - 
RIUS 33.482,45 0,96% 3.707,26 0,86% 3.733,60 0,87% 26,34 9.958,36 
PROMOCIONS 
INDUSTRIALS 
TERRASSA  S.A 5.362,39 0,61% 2.374,95 0,55% 2.793,75 0,65% 418,8 158.335,72 
AJUNTAMENT DE 
TERRASSA 0 0 43.915,77 10,20% 41.609,30 9,67% -2.306,47 -872.007,11 

TOTAL     430.469,42 100,00% 19382578,00 100,00%     
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15. AVALUACIÓ DE LES DESPESES D’URBANITZACIÓ  

De conformitat amb el que estableixen els articles 149 del Decret 305/2006, 3 del 
Decret 303/1997, i 61 i 98 a 100 del Reglament de gestió urbanística, el Projecte de 
Reparcel.lació ha de preveure un compte de liquidació provisional en el qual s’avaluïn 
els costos de les despeses d’urbanització, d’altres despeses del Projecte i les 
indemnitzacions que s’escaiguin per cancel·lació de càrregues i d’altres drets a satisfer 
als seus titulars. 

L’apartat primer de l’article 116 del Decret 1/2005 pel qual s’aprova el Text Refòs de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya determina: 

Article 116.- Obligació de pagament de les despeses d'urbanització 

 1. En les modalitats del sistema d'actuació per reparcel·lació, les persones 
propietàries tenen l'obligació de pagar les despeses d'urbanització, obligació que 
es pot complir mitjançant la cessió de terrenys edificables, situats dins o fora del 
polígon d'actuació, excepte en el supòsit a què es refereix l'article 141.2. 

De conformitat amb el que estableix l’article 128  del Decret 1/2005 pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, l’article 149.1 del Decret 305/2006  i 
d’acord amb l’article 9 del Decret 303/1997, s’ha especificat, respecte de cadascuna 
de les finques resultants, la responsabilitat que els hi  correspon per raó de les 
despeses d’urbanització. 

D’acord amb el que preveu l’article 32 del Decret 303/1997 i 19.4 del Reial Decret 
1093/1997, i 160 del Decret 305/2006 l’afecció de les finques resultants al saldo del 
compte de liquidació no produirà efectes respecte a creditors hipotecaris posteriors 
quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits concedits per a finançar la 
realització d’obres d’urbanització o d’edificació, sempre que, en aquest últim cas, l’obra 
d’urbanització estigui garantida en la seva totalitat. 

D’acord amb el que estableix l’article 127.2 del Reglament de gestió urbanística, els 
saldos del compte de liquidació s’entendran provisionals fins que s’aprovi la liquidació 
definitiva. 

El següent quadre reflexa les obres d’urbanització que s’han d’efectuar en el Sector I 
així com el seu cost d’execució: 
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NIVELL 2: CAPITOL CONCEPTE IMPORT 
Capitol 01.00 ENDERROCS I DEMOLICIONS 188.066,35 
Capitol 01.01 MOVIMENTS DE TERRES 9.618.449,68 
Capitol 01.02 XARXA RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS 2.926.188,89 
Capitol 01.03 XARXA RECOLLIDA AIGÜES RESIDUALS 1.328.437,78 
Capitol 01.04 XARXA TELECOMUNICACIONS 455.092,72 
Capitol 01.05 XARXA D'ABASTAMENT AIGUA SANITÀRIA 1.095.909,76 
Capitol 01.06 XARXA DE GAS 443.623,68 
Capitol 01.07 XARXES ELÈCTRIQUES 20.110.963,56 
Capitol 01.08 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 1.311.503,59 
Capitol 01.09 PAVIMENTACIÓ 8.979.892,44 
Capitol 01.10 ESPAIS PÚBLICS 6.539.258,94 
Capitol 01.12 SEMAFORITZACIÓ I SENYALITZACIÓ 312.981,68 
Capitol 01.13 OBRES FÀBRICA I CONTENCIÓ 2.403.590,23 
Capitol 01.14 OBRES ACCÉS SECTOR 4.676.914,26 
Capitol 01.15 CENTRE DE RECOLLIDA DE RESIDUS 386.614,64 
Capitol 01.16 RAMAL DE SORTIDA C-58 379.545,81 
Capitol 01.17 DEPURADORA 1.362.500,90 
Capitol 01.18  SEGURETAT I SALUT 625.195,35 
Total     63.144.730,26 
 
 
 
 
    
RESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE    
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  63.144.730,26 
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 63.144.730,26. 3.788.683,82 
13,00 % Despeses Generals SOBRE 63.144.730,26 8.208.814,93 
1,00 % Control de Qualitat SOBRE 63.144.730,26 631.447,30 
Subtotal  75.773.676,31 
Costos transport públic 603.637,00 
16% IVA sobre  76.377.313,31 12.220.370 
TOTAL 88.597.683,31 

 

Així mateix, de conformitat amb el que preveu l’article 114.1 del Decret 1/2005 pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i el que preveu 
l’article 127 del Decret 305/2006, s’inclouen com a despeses d’urbanització, les 
relatives al cost dels avantprojectes, del planejament, del projecte d’urbanització i del 
projecte de reparcel.lació, així com les despeses de formalització i d’inscripció en els 
registres públics corresponents dels acords i les operacions jurídiques derivats dels 
instruments de gestió urbanística: 
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Honoraris professionals 

Arquitectura (Plà Parcial) 330.556,67 
Arqu. i Enginy. (Urbanisme) 880.000,00 
Arqu. i Enginy. (Direcció Obres) 605.000,00 
Arqu. i Enginy. (Extres) 60.000,00 
Arqu. i Enginy. (Reparcel.lació) 35.000,00 
Estudi d'Impacte Ambiental 22.500,00 
Altres (estudis topogr., geot., i de desenv. urbanístic) 116.466,00 
Honoraris Companyies Elèctriques 166.467,00 
Project Management 573.378,00 
Maqueta 8.570,00 
Assessoria legal 84.250,00 
Llicències, permisos, visats, tributs 52.355,00 
SUBTOTAL 2.934.542,67 
IVA 16% 469.526,83 
TOTAL 3.404.069,50 

En aquest sentit, eI següent quadre reflexa el total de despeses d’urbanització : 

 
Despeses Urbanització 88.597.683,31 
Honoraris tècnics, projectes 3.404.069,50 
Indemnitzacions 61.170,00 
Total 92.062.922,81 

Segons disposen els articles 154.2.b) del Decret 305/2006, i 24.2 i 19 del Decret 
303/1997, les finques resultants quedaran afectades amb caràcter real, al pagament 
del saldo del compte de liquidació provisional del Projecte, així com de l’import de la 
quota que correspongui del compte de liquidació definitiva. 

DE L’ANTERIOR ES DESPRÈN QUE LA QUANTITAT TOTAL DE DESPESES A REPARTIR 

ENTRE ELS PROPIETARIS QUE PARTICIPEN EN EL REPARTIMENT ÉS DE 92.062.922,81 
EUROS. 
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16. COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL  

De la suma dels factors que han estat detallats, resulten els saldos del compte de 
liquidació provisional que es reprodueixen a continuació en la forma de quadre-resum 
com a estat actual dels comptes. D’aquesta suma, s’han deduït les indemnitzacions 
corresponents, en el seu cas, així com sumat o restat els imports corresponents a la 
partida de diferències d’adjudicació. Les partides desfavorables, s'assenyalen amb 
signe negatiu. 
 

 
unitats d'aprofitament 

adjudicades 
percentatge 
adjudicació Despeses Urbanització 

EXPLOTACIONES 
TERRITORIALES URBANAS 
S.L  102.701,82 23,86%  21.964.494,31  €  
COPCISA INMOBILIARIA S.L 
(9,5%) 19.153,37 4,45%  4.096.267,10  €  

COPCISA INMOBILIARIA  S.L. 13.858,59 3,22%  2.963.890,23  €  

GESTINMO EXPRESS S.L. 3.454,57 0,80%  738.817,32  €  

ESTNORD INMOLLAR SL 55.624,48 12,92%  11.896.221,26  €  

EURABELLOTS SL SU 24.090,27 5,60%  5.152.105,36  €  
FORES -PALMERO INIPS 70 
SL 
FORES PALMERO INIPS 70 
SL 17.759,93 4,13%  3.798.256,75  €  
MARIA DEL MAR ´MARIA 
CARME BALLBE ANGLADA- 
AURELIA MARTINEZ 
CRESPO 134.488,37 31,24%  28.762.577,31  €  

MARTINBAS SL 11.200,76 2,60%  2.395.469,03  €  

SRS MARCO - RIUS 3.733,60 0,87%  798.492,53  €  
PROMOCIONS INDUSTRIALS 
TERRASSA  S.A 2.793,75 0,65%  597.489,96  €  
AJUNTAMENT DE 
TERRASSA 41.609,30 9,67%  8.898.841,65  €  

TOTAL 430.468,81 100,00%  92.062.922,81  €  

 

  
UAs 

adjudicades  
percentatge 
adjudicació 

Despeses 
Urbanització 

diferencies 
adjudicació 

Liquidació 
propietari 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L  102.701,82 23,86% 21.964.494,31 € 1.131.442,53 € 23.095.936,84 € 

COPCISA INMOBILIARIA S.L 19.153,37 4,45% 4.096.267,10 € 78.876,74 € 4.175.143,84 € 

COPCISA INMOBILIARIA  S.L. 13.858,59 3,22% 2.963.890,23 € -26.181,35 € 2.937.708,88 € 

GESTINMO EXPRESS 3.454,57 0,80% 738.817,32 € 45.326,81 € 784.144,13 € 

Estnord Inmollar SL 55.624,48 12,92% 11.896.221,26 € -457.362,62 € 11.438.858,64 € 

Eurabellots SL SU 24.090,27 5,60% 5.152.105,36 € 60.521,42 € 5.212.626,78 € 

FORES PALMERO-Inips 70 S.L 3.499.657,06 € 

FORES PALMERO-Inips 70 S.L 17.759,93 4,13% 3.798.256,75 € -298.599,69 €   

Maria del Mar ´Maria Carme Ballbe Anglada- Aurelia 
Martinez Crespo 134.488,37 31,24% 28.762.577,31 € 139.606,13 € 28.902.183,44 € 

MARTINBAS SL 11.200,76 2,60% 2.395.469,03 € 29.856,19 € 2.425.325,22 € 

Srs Marco - Rius 3.733,60 € 0,87% 798.492,53 € 9.958,36 € 808.450,89 € 

PROMOCIONS INDUSTRIALS TERRASSA  S.A 2.793,75 € 0,65% 597.489,96 € 158.335,72 € 755.825,68 € 

Ajuntament de Terrassa 41.609,30 € 9,67% 8.898.841,65 € -872.007,11 € 8.026.834,54 € 

  430.468,81 € 100,00% 92.062.922,81 €   92.062.695,94 € 

Liquidació per parcel.les :  
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  FINCA UA % DESPESA 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 1 28.410,0800 6,5998 6.075.968,5270 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada-  Aure lia Martinez Crespo  2 4.441,6300 1,0318 949.916,5116 

AJUNTAMENT DE TERRASSA 3 2.582,5500 0,5999 552.321,3070 

AJUNTAMENT DE TERRASSA 4 3.228,1900 0,7499 690.402,1685 

AJUNTAMENT DE TERRASSA 5 2.628,4600 0,6106 562.139,9248 

AJUNTAMENT DE TERRASSA 6 3.222,2500 0,7485 689.131,8006 

AJUNTAMENT DE TERRASSA 7 2.868,7500 0,6664 613.529,9412 

AJUNTAMENT DE TERRASSA 8 2.868,7500 0,6664 613.529,9412 

AJUNTAMENT DE TERRASSA 9 2.868,7500 0,6664 613.529,9412 

AJUNTAMENT DE TERRASSA 10 2.868,7500 0,6664 613.529,9412 

AJUNTAMENT DE TERRASSA 11 2.868,7500 0,6664 613.529,9412 

AJUNTAMENT DE TERRASSA 12 4.025,9700 0,9353 861.020,7014 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 13 4.371,4400 1,0155 934.905,2117 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 14 2.868,7500 0,6664 613.529,9412 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 15 2.868,7500 0,6664 613.529,9412 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 16 2.868,7500 0,6664 613.529,9412 

AJUNTAMENT DE TERRASSA 17 2.868,7500 0,6664 613.529,9412 
PROMOCIONS INDUSTRIALS TERRASSA  S.A iAJUNTAMENT DE  
TERRASSA 18 2.868,7500 0,6664 613.529,9412 

ViCENTE MARCO IBAÑEZ/MONTSERRAT RIUS VICÓ 19 2.868,7500 0,6664 613.529,9412 

MARTINBAS S L 20 3.580,3600 0,8317 765.719,5852 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 21 2.410,5500 0,5600 515.536,2439 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 22 2.065,5000 0,4798 441.741,5576 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 23 2.065,5000 0,4798 441.741,5576 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 24 2.065,5000 0,4798 441.741,5576 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 25 2.065,5000 0,4798 441.741,5576 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 26 2.065,5000 0,4798 441.741,5576 

Palmero/Fores/Inips 70 S.L  27 2.065,5000 0,4798 441.741,5576 

Palmero/Fores/Inips 70 S.L 28 2.065,5000 0,4798 441.741,5576 

Palmero/Fores/Inips 70 S.L 29 2.410,5500 0,5600 515.536,2439 

EURABELLOTS S.L S.U 30 2.410,5500 0,5600 515.536,2439 

EURABELLOTS S.L S.U 31 2.065,5000 0,4798 441.741,5576 

EURABELLOTS S.L S.U 32 2.065,5000 0,4798 441.741,5576 

EURABELLOTS S.L S.U 33 2.065,5000 0,4798 441.741,5576 

EURABELLOTS S.L S.U 34 2.065,5000 0,4798 441.741,5576 

EURABELLOTS S.L S.U 35 2.065,5000 0,4798 441.741,5576 

EURABELLOTS S.L S.U 36 2.065,5000 0,4798 441.741,5576 

EURABELLOTS S.L S.U 37 2.065,5000 0,4798 441.741,5576 

EURABELLOTS S.L S.U 38 2.410,5500 0,5600 515.536,2439 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 39 2.386,9100 0,5545 510.480,4364 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 40 1.912,5000 0,4443 409.019,9608 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 41 1.912,5000 0,4443 409.019,9608 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 42 1.912,5000 0,4443 409.019,9608 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 43 1.912,5000 0,4443 409.019,9608 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 44 2.386,9100 0,5545 510.480,4364 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 45 1.919,5600 0,4459 410.529,8593 
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Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 46 1.034,3400 0,2403 221.210,8268 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 47 1.045,9700 0,2430 223.698,0959 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 48 1.054,2700 0,2449 225.473,1890 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 49 1.059,2600 0,2461 226.540,3836 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 50 1.060,9100 0,2465 226.893,2636 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 51 1.059,2600 0,2461 226.540,3836 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 52 1.054,2700 0,2449 225.473,1890 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 53 1.045,9700 0,2430 223.698,0959 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 54 1.034,3400 0,2403 221.210,8268 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 55 2.834,6600 0,6585 606.239,2272 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 56 2.784,1800 0,6468 595.443,2389 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 57 2.733,6900 0,6350 584.645,1119 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 58 2.683,2100 0,6233 573.849,1236 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 59 11.728,3100 2,7245 2.508.294,3250 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 60 8.591,4600 1,9958 1.837.426,7360 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 61 5.974,6000 1,3879 1.277.767,6640 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 62 1.034,3400 0,2403 221.210,8268 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 63 1.045,9700 0,2430 223.698,0959 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 64 1.054,2700 0,2449 225.473,1890 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 65 1.059,2600 0,2461 226.540,3836 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 66 1.060,9100 0,2465 226.893,2636 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 67 1.059,2600 0,2461 226.540,3836 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 68 1.054,2700 0,2449 225.473,1890 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 69 1.045,9700 0,2430 223.698,0959 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 70 1.034,3400 0,2403 221.210,8268 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 71 2.834,6600 0,6585 606.239,2272 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 72 2.784,1800 0,6468 595.443,2389 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 73 2.733,6900 0,6350 584.645,1119 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 74 2.683,2100 0,6233 573.849,1236 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 75 2.834,6600 0,6585 606.239,2272 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 76 2.784,1800 0,6468 595.443,2389 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 77 2.733,6900 0,6350 584.645,1119 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 78 2.683,2100 0,6233 573.849,1236 

Maria  Carme i Maria del Mar  Ballbé Anglada- Aurel ia Martinez Crespo 79 7.143,7000 1,6595 1.527.799,1600 

MARTINBAS S L 80 7.143,7000 1,6595 1.527.799,1600 
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ESTNORD INMOLLAR S.L 81 1.034,3400 0,2403 221.210,8268 

ESTNORD INMOLLAR S.L 82 1.045,9700 0,2430 223.698,0959 

ESTNORD INMOLLAR S.L 83 1.054,2700 0,2449 225.473,1890 

ESTNORD INMOLLAR S.L 84 1.059,2600 0,2461 226.540,3836 

ESTNORD INMOLLAR S.L 85 1.060,9100 0,2465 226.893,2636 

ESTNORD INMOLLAR S.L 86 1.059,2600 0,2461 226.540,3836 

ESTNORD INMOLLAR S.L 87 1.054,2700 0,2449 225.473,1890 

ESTNORD INMOLLAR S.L 88 1.045,9700 0,2430 223.698,0959 

ESTNORD INMOLLAR S.L 89 1.034,3400 0,2403 221.210,8268 

ESTNORD INMOLLAR S.L 90 2.834,6600 0,6585 606.239,2272 

ESTNORD INMOLLAR S.L 91 2.784,1800 0,6468 595.443,2389 

ESTNORD INMOLLAR S.L 92 2.733,6900 0,6350 584.645,1119 

ESTNORD INMOLLAR S.L 93 2.683,2100 0,6233 573.849,1236 

ESTNORD INMOLLAR S.L 94 2.834,6600 0,6585 606.239,2272 

ESTNORD INMOLLAR S.L 95 2.784,1800 0,6468 595.443,2389 

ESTNORD INMOLLAR S.L 96 2.733,6900 0,6350 584.645,1119 

ESTNORD INMOLLAR S.L 97 2.683,2100 0,6233 573.849,1236 

ESTNORD INMOLLAR S.L 98 7.143,7000 1,6595 1.527.799,1600 

ESTNORD INMOLLAR S.L 99 7.143,7000 1,6595 1.527.799,1600 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 100 1.034,3400 0,2403 221.210,8268 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 101 1.045,9700 0,2430 223.698,0959 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 102 1.054,2700 0,2449 225.473,1890 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 103 1.059,2600 0,2461 226.540,3836 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 104 1.060,9100 0,2465 226.893,2636 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 105 1.059,2600 0,2461 226.540,3836 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 106 1.054,2700 0,2449 225.473,1890 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 107 1.045,9700 0,2430 223.698,0959 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 108 1.034,3400 0,2403 221.210,8268 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 109 2.834,6600 0,6585 606.239,2272 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 110 2.784,1800 0,6468 595.443,2389 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 111 2.733,6900 0,6350 584.645,1119 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 112 2.683,2100 0,6233 573.849,1236 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 113 2.834,6600 0,6585 606.239,2272 

COPCISA IMMOBILIÀRIA S.L. 114 2.784,1800 0,6468 595.443,2389 

COPCISA IMMOBILIÀRIA S.L. 115 2.733,6900 0,6350 584.645,1119 

COPCISA IMMOBILIÀRIA S.L. 116 2.683,2100 0,6233 573.849,1236 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 117 7.143,7000 1,6595 1.527.799,1600 

COPCISA IMMOBILIÀRIA S.L. 118 7.143,7000 1,6595 1.527.799,1600 

Palmero/Fores/Inips 70 S.L 119 1.073,8900 0,2495 229.669,2526 

Palmero/Fores/Inips 70 S.L 120 998,3000 0,2319 213.503,0729 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 121 1.012,6100 0,2352 216.563,5046 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 122 1.045,2400 0,2428 223.541,9732 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 123 1.026,2200 0,2384 219.474,2296 

Palmero/Fores/Inips 70 S.L 124 2.683,2100 0,6233 573.849,1236 

Palmero/Fores/Inips 70 S.L 125 2.733,6900 0,6350 584.645,1119 

GESTINMO EXPRESS SL 126 2.784,1800 0,6468 595.443,2389 

COPCISA INMOBILIARIA S.L. 127 2.834,6600 0,6585 606.239,2272 

COPCISA INMOBILIARIA S.L. 128 8.223,9200 1,9105 1.758.822,1890 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 129 3.630,4300 0,8434 776.427,8882 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 130 6.810,3000 1,5821 1.456.496,0200 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L 131 11.078,2400 2,5735 2.369.266,0340 
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Palmero/Fores/Inips 70 S.L- MARTINBAS SL- EURABELLO TS SL.SU- 
ViCENTE MARCO IBAÑEZ/MONTSERRAT RIUS VICÓ 132 9.881,5155 2,2955 2.113.326,5890 

ESTNORD INMOLLAR S.L 133 9.817,0056 2,2805 2.099.530,0550 

AJUNTAMENT DE TERRASSA 134 8.634,3799 2,0058 1.846.605,8700 

EXPLOTACIONES TERRITORIALES URBANAS S.L, COPCISA 
INMOBILIARIA S.L., COPCISA INMOBILIARIA  S.L. I GES TINMO 
EXPRESS S.L. 135 31.050,1490 7,2131 6.640.591,2290 

    430.468,8200 100,0000 92.062.920,6700 

A mida que es produeixi la concreció dels imports previstos estimativament, 
s'actualitzarà automàticament aquesta hipòtesi de forma successiva fins a la seva 
conversió liquidació definitiva, un cop finalitzada l'actuació.  

17. PRECS REGISTRALS 

S’interessa del Sr. Registrador de la Propietat competent que procedeixi, d’acord amb 
el que disposa l’article 307 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de 
juny, pel qual s’aprova la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, i articles 
concordants del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglamento sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 
Urbanística, a la inscripció de les finques de resultat als propietaris que correspongui 
segons el Projecte, amb la seva corresponent afectació al pagament de les despeses 
d’urbanització d’acord amb el que s’ha especificat. 
 
 
18. CONSIDERACIONS FINALS  

A judici dels Tècnics que subscriuen queden reflexades en aquest document totes les 
condicions i normatives prescrites per a un Projecte de Reparcel.lació, restant a 
l’espera de les consideracions i suggeriments del Serveis Tècnics Municipals. 

 

Terrassa, a maig de 2008  
 
 





SÒLS DE TITULARITAT PRIVADA

NúmFinca Finca Registral Propietari Superfície % parcial
COPCISA - EXPLOTACIONES
TERRITORIALES URBANAS S.L.           59,50 %

ESTNORD INMOLLAR S.L.                    28,50 %
EURABELLOTS S.L.
SOCIEDAD UNIPERSONAL                   12,00 % m2

2 GESTINMO EXPRESS S.L. 50.952 GESTINMO EXPRESS S.L. 7.529,35 m2 0,8627%
3 CAN SABATER 4.210 COPCISA INMOBILIARIA S.L. 31.447,62 m2 3,6031%

Miquel Plana Domenech
Eduard Plana Domenech
Miguel Angel Palmero Flores
Ma Cristina Palmero Flores
Ma Rosario Flores Domenech
INIPS 70 S.L. m2
Miquel Plana Domenech
Eduard Plana Domenech
Miguel Angel Palmero Flores
Ma Cristina Palmero Flores
Ma Rosario Flores Domenech

4.2 544 INIPS 70 S.L. 6.541,72 m2

5 CAN TORRELLA 1.722-N

Maria del Carme Ballvé Anglada
Maria del Mar Ballvé Anglada
Aurelia Martinez Crespo 302.827,00 m2 34,6961%

6
Srs. MARCO - RIUS
MARTINBAS SL 66.544 / 66.546

Vicente Marco Ibañez
Montserrat Rius Vicó
MARTINBAS S.L. 33.482,45 m2 3,8362%

7 PROMOCIONS INDUSTRIALS TERRASSA S.A. 64.668 PROMOCIONS INDUSTRIALS TERRASSA S.A. 5.362,39 m2 0,6144%
872.797,92 m2 100,0000%

9 Foment de Terrassa S.A. Societat Municipal de l'ajuntament de Terrassa 15.819,00 m2
Carretera i nusos N-150 Generalitat de Catalunya 20.599,38 m2
Autopista C-58 Generalitat de Catalunya 3.487,07 m2
Sòls provinents del sector Bellots I Ajuntament de Terrassa 36.802,00 m2
Superfície total del sector sense dret a aprofitament 76.707,45 m2

*

948.243,37 m2

301.565,00 m2

* 1.262,00 m2

SUPERFÍCIE TOTAL DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ NÚMERO 1 DEL SECTOR D’ACTIVITATS PRODUCTIVES 
DELS BELLOTS 
( superficie total menys superfície Can Torrella dins del poligon núm. 2)
949.505,37 m2 - 1.262,00 m2

Superfície finca Can Torrella núm.5 dins del poligon d'actuació núm.1

Superfície finca Can Torrella núm.5 dins del poligon d'actuació núm.2

PLANA FLORES PALMERO
INIPS 70 S.L.

QUADRE DE SUPERFÍCIES DE SÒL DEL SECTOR SENSE DRET A APROFITAMENT

0,7495%

Superfície total del sector amb dret a aprofitament

4.1 35.341,64

PLANA FLORES PALMERO
INIPS 70 S.L.

4,0492%96.768

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

QUADRE DE SUPERFÍCIES DE SÒL DEL SECTOR AMB DRET A APROFITAMENT

BELLOTS1 51,5888%450.265,751.627 / 108.312

























SÒLS DE TITULARITAT PRIVADA

NúmFinca Finca Registral Propietari Superfície % parcial
COPCISA - EXPLOTACIONES
TERRITORIALES URBANAS S.L.           59,50 %

ESTNORD INMOLLAR S.L.                    28,50 %
EURABELLOTS S.L.
SOCIEDAD UNIPERSONAL                   12,00 % m2

2 GESTINMO EXPRESS S.L. 50.952 GESTINMO EXPRESS S.L. 7.529,35 m2 0,8627%
3 CAN SABATER 4.210 COPCISA INMOBILIARIA S.L. 31.447,62 m2 3,6031%

Miquel Plana Domenech
Eduard Plana Domenech
Miguel Angel Palmero Flores
Ma Cristina Palmero Flores
Ma Rosario Flores Domenech
INIPS 70 S.L. m2
Miquel Plana Domenech
Eduard Plana Domenech
Miguel Angel Palmero Flores
Ma Cristina Palmero Flores
Ma Rosario Flores Domenech

4.2 544 INIPS 70 S.L. 6.541,72 m2

5 CAN TORRELLA 1.722-N

Maria del Carme Ballvé Anglada
Maria del Mar Ballvé Anglada
Aurelia Martinez Crespo 302.827,00 m2 34,6961%

6
Srs. MARCO - RIUS
MARTINBAS SL 66.544 / 66.546

Vicente Marco Ibañez
Montserrat Rius Vicó
MARTINBAS S.L. 33.482,45 m2 3,8362%

7 PROMOCIONS INDUSTRIALS TERRASSA S.A. 64.668 PROMOCIONS INDUSTRIALS TERRASSA S.A. 5.362,39 m2 0,6144%
872.797,92 m2 100,0000%

9 Foment de Terrassa S.A. Societat Municipal de l'ajuntament de Terrassa 15.819,00 m2
Carretera i nusos N-150 Generalitat de Catalunya 20.599,38 m2
Autopista C-58 Generalitat de Catalunya 3.487,07 m2
Sòls provinents del sector Bellots I Ajuntament de Terrassa 36.802,00 m2
Superfície total del sector sense dret a aprofitament 76.707,45 m2

*

948.243,37 m2

301.565,00 m2

* 1.262,00 m2

4,0492%96.768

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

QUADRE DE SUPERFÍCIES DE SÒL DEL SECTOR AMB DRET A APROFITAMENT

BELLOTS1 51,5888%450.265,751.627 / 108.312

SUPERFÍCIE TOTAL DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ NÚMERO 1 DEL SECTOR D’ACTIVITATS PRODUCTIVES 
DELS BELLOTS 
( superficie total menys superfície Can Torrella dins del poligon núm. 2)
949.505,37 m2 - 1.262,00 m2

Superfície finca Can Torrella núm.5 dins del poligon d'actuació núm.1

Superfície finca Can Torrella núm.5 dins del poligon d'actuació núm.2

PLANA FLORES PALMERO
INIPS 70 S.L.

QUADRE DE SUPERFÍCIES DE SÒL DEL SECTOR SENSE DRET A APROFITAMENT

0,7495%

Superfície total del sector amb dret a aprofitament

4.1 35.341,64

PLANA FLORES PALMERO
INIPS 70 S.L.




