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1. CIRCUMSTÀNCIES QUE MOTIVEN LA REPARCEL·LACIÓ  

1.1   ANTECEDENTS URBANÍSTICS 

En data 11 de març de 2008, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques va aprovar 
definitivament la  Modificació puntual del Pla general metropolità-76 de l'àmbit discontinu format 
pel sector Tints Especials i la zona 18 r1 de la carretera d'Esplugues i l'Espai Pius XII (Exp. 2007/29836). 

L’esmentat instrument de planejament fou impugnat davant de la jurisdicció contenciosa-
administrativa, i mitjançant Sentència del TSJC de data 6 de juny de 2012 fou estimat parcialment 
el recurs interposat i anul·lada parcialment la dita Modificació puntual del PGM en el seu puntual 
extrem de considerar improcedent la inclusió dins d’aquell àmbit de determinades finques. 

En base a  la dita resolució judicial es va elaborar una nova proposta de planejament que, tot 
garantint la viabilitat econòmica de l’àmbit, contemplés l’exclusió exigida de determinades finques 
i d’altres en situació anàloga, sense modificar les càrregues relatives a les cessions obligatòries ni 
costos d’urbanització imputables. I aquesta ordenació va quedar recollida en el document de la 
Modificació de Pla General Metropolità a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat aprovada 
definitivament en data 12 de gener de 2015, delimitant-se el  sector subjecte a Pla de Millora Urbana 
“PMU 7 TINTES” que planteja, en termes generals: 

• Excloure les finques en compliment de la Sentència, i altres en situació anàloga. 

• Recalcular els aprofitaments a fi d’ajustar-se a la nova dimensió de l’àmbit.  

En la fitxa corresponent al sector PMU 7 Tintes s’indicaven les determinacions que, entre d’altres, 
hauria de contemplar el planejament derivat. Concretament: 

• Definir la superfície i posició de la vialitat. 

• Determinar, a la vista de l’aixecament topogràfic, les cessions i aprofitaments urbanístics 
fixats pel Planejament general, amb distinció entre les reserves d’obligada situació 
d’aquelles reajustables pel PMU.  

• Determinar la reserva de zona verda derivada de l’increment  de sostre edificable, establint 
la seva substitució per l’equivalent econòmic d’acord amb l’article 100TRLU. 

• Definir la divisió poligonal i el sistema d’actuació de cadascun dels possibles polígons.  

A tal efecte, va ser redactat i tramitat el document del Pla de Millora Urbana PMU 7 Tintes, 
inicialment aprovat per acord de la Junta de Govern Local de Cornellà de Llobregat en sessió de 6 
d’abril de 2018, publicat l’acord en el BOPB de data 6 d’abril de 2018. 

El document fou oportunament informat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit 
metropolità de Barcelona en la sessió de data 22 de maig de 2018 on s’emet informe favorable 
amb un seguit de prescripcions que s’havien d’incorporar al document del PMU7 per l’aprovació 
definitiva. 

I finalment, per acord del Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat de data 24 de juliol de 2019  
fou definitivament aprovat el Pla de Millora Urbana PMU 7 Tintes, publicant-se l’acord en el BOPB de 
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data 10 de setembre de 2019 i la normativa corresponent en el BOPB de data 23 de setembre de 
2019. 

L’àmbit d’actuació del PMU 7 constitueix un àmbit discontinu d’un total de 20.345m2. Es defineixen 
dos polígons d’actuació: el PAU 1, que abasta la major part de l’àmbit, de 16.570,16m2 i en el que 
s’estableix com a sistema d’actuació el de reparcel·lació en la seva modalitat de cooperació; Pel 
PAU 2, de menor superfície, 3.162,84m2, i on es concentren la major part d’activitats amb edificació 
consolidada, es fixa el sistema d’actuació de reparcel·lació en la seva modalitat de compensació 
bàsica.  

El present Projecte de reparcel·lació té per objecte l’execució del PAU 1 del PMU 7 Tintes.  

 

1.2   INICIATIVA DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ. 

De conformitat al sistema d’actuació de reparcel·lació en la seva modalitat de cooperació, la 
iniciativa i formulació del present document correspon a l’administració actuant que en aquest 
supòsit, i d’acord al PMU 7 Tintes, recau en l’empresa municipal de promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà de Llobregat (Procornellà S.A, en endavant), receptora, així mateix, de la 
cessió d’aprofitament urbanístic que fixa la legislació vigent i que mitjançant el present document 
se li adjudica.  

 

1.3   OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ. 

En compliment de les determinacions del PMU 7 TINTES i la normativa aplicable es redacta el present 
Projecte de reparcel·lació que té per objecte, de conformitat als articles 116 i següents del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme, així com aquelles disposicions concordants del Decret 305/2006, de 18 
de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme: 

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  

d) La cessió gratuïta, a favor de l’Administració municipal, dels terrenys destinats a sistemes 
urbanístics que encara no estan cedits, d’acord amb el planejament.  

e) La determinació de les quotes d’urbanització a càrrec de les persones propietàries 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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1.4   MARC LEGAL APLICABLE. 

El present Projecte de Reparcel·lació es redacta de conformitat amb les previsions legals 
d'aplicació. Especialment, s'han tingut en consideració: 

• Text Refós de la Llei d’Urbanisme (en endavant, TRLU), aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost,  modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i pel decret 17/19, de 
23 de desembre, de mesures urgents per a l’accés a l’habitatge. 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme    
(en endavant, RLU). 

• Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (en endavant, TRLSRU), 
aprovat pel reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, i Reial Decret 1492/2011, de 
24 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de Sòl.  

• Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel que s’aprova les normes complementaries al 
Reglament per a l’execució de la Llei Hipotecaria sobre Inscripció al Registre de la 
Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística.  

• Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge. 

• Decret 80/2009, de 19 de maig, pel qual s’estableix el règim jurídic dels habitatges 
destinats a fer efectiu el dret de reallotjament i es modifica el RLU. 

 

2. PLANEJAMENT URBANÍSTIC APLICABLE. DESCRIPCIÓ DEL SECTOR REPARCEL·LABLE: 

2.1   PLANEJAMENT URBANÍSTIC APLICABLE. 

 a) Planejament General: 

El planejament general vigent en aquest àmbit el constitueix la Modificació del Pla General 
Metropolità a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat, aprovada definitivament en data de 12 de 
gener de 2015 i el Programa d’Actuació Urbanística Municipal en data 27 de gener de 2015 pel 
Conseller de Territori i Sostenibilitat.  

Correspon a un àmbit quin planejament anterior (aprovat definitivament en data d’11 de març de 
2008) fou parcialment anul·lat per Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 
6 de juny de 2012 que, en definitiva,  obligava a excloure del sector un àmbit important.  En 
compliment de l’esmentada sentència fou novament ordenat el sector  a través de l’avantdita 
Modificació del Pla General Metropolità a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat, tenint en 
compte que les exclusions dels sòls i propietats provinents de la sentència suposaven, d’una banda, 
la reducció del sostre privatiu capaç de costejar les obres d’urbanització i d’altra banda el 
manteniment de les càrregues d’urbanització.  

En definitiva, l’objectiu de la nova ordenació fou : 

1. Excloure les finques en compliment de la sentència i d’altres en situació anàloga.  
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2. Qualificar de zona Densificació urbana semi-intensiva (clau 13b) les esmentades finques, 
tot mantenint el màxim possible les condicions d’ordenació del sector que no han estat 
qüestionades per la sentència. 

3. Calcular novament  els aprofitaments a fi d’ajustar-los a la nova dimensió de l’àmbit. 

A tal efecte, tenint en compte que altres sectors de la MPGM partien ja d’un índex brut de 2m2/m2 
sobre l’illa privada i que la zona 14b admet aquesta edificabilitat, l’instrument de planejament 
esmentat preveu la transformació del sector PMU7 amb aquests paràmetres, compensant 
l’increment de sistemes proporcional a l’increment de sostre de la següent manera: 

• Garantint la càrrega econòmica en el sector, establint la substitució pel seu equivalent 
econòmic de la reserva de zona verda derivada de l’increment  de sostre edificable, 
d’acord amb l’article 100TRLU. 

• Situant les zones vedes en aquells àmbits que tenen una funcionalitat destacable dins del 
mateix àmbit Centre.  

La fitxa del PMU 7 inclosa en l’esmentada MPGM és la següent: 
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D’acord a la fitxa urbanística inserida, cal tenir en compte el següent: 

• Pel que fa a la reserva per a zones verdes que deriva de l’increment del sostre edificable, 
s’ estableix la seva substitució per l’equivalent del seu valor econòmic, d’acord a l’article 
100.4.c) TRLU. 

• Els 2.035m2 de sostre que provenen de sòl urbà consolidat de l’espai de Pius XII, qualificat 
actualment de zona verda a través de la MPGM de Tintes Especials aprovada 
definitivament en data d’11 de març de 2008, queden ressituats dins l’àmbit del sector.  
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• Es preveu la cessió de l’aprofitament urbanístic corresponent al 10% de l’aprofitament 
existent en el sector, més el 15% de l’increment del sostre edificable que deriva de la MPG 
de diversos àmbits de Cornellà.  

b) Planejament derivat: 

El Pla de Millora Urbana PMU 7 Tintes desenvolupa l’àmbit delimitat per la Modificació de PGM 
abasta els terrenys situats a l’entorn de la cruïlla entre l’avinguda del Baix Llobregat i l’Avinguda dels 
Ferrocarrils Catalans (anomenats Tints especials), de superfície total 20..345, dels quals 19.733m2 es 
corresponen amb el sòl urbà no consolidat, i 612m2 es corresponen amb  l’espai Pius XII , qualificat 
actualment de zona verda a través de la MPGM de Tintes Especials.  

Es correspon amb el darrer àmbit de transformació urbana del teixit urbà del barri Centre. El 
desenvolupament d’aquest sector permet resoldre la connexió de l’avinguda del Carrilet amb 
l’avinguda del Baix Llobregat i garantir una correcta ordenació de l’edificació residencial, a més 
d’implantar un seguit d’espais lliures al servei de la ciutat. 

El PMU 7 efectua una divisió poligonal capaç de fer front al desenvolupament del sector, de forma 
que en resulten dos polígons d’actuació diferents, atenent a les característiques i l’estat dels sòl 
existents, degudament equilibrats pel que fa als aprofitaments i càrregues urbanístiques.  

El PAU 1 constitueix el polígon objecte de la present reparcel·lació que es desenvolupa en la 
modalitat de cooperació i que té per objectiu obtenir els espais lliures que dotin de places i jardins 
el sud del barri, completant el teixit residencial i garantir l’obertura de la vialitat a la cruïlla entre les 
avingudes del Baix Llobregat i Ferrocarrils Catalans finalitzant el passeig.  

La fitxa del PAU 1 es troba regulada a l’article 16 NNUU PMU 7: 

 

D’acord amb el que s’ha exposat en relació al planejament general, cal significar que el PMU 7 
regula en el seu article 16 NNUU -en relació a aquest PAU 1- el següent: 

• El sostre provinent del sòl urbà consolidat de l’espai de Pius XII es ressitua dins d’aquest 
polígon d’actuació, si bé no participa del repartiment de beneficis i càrregues que deriven 
de l’actuació.  S’estableix com a càrrega d’urbanització a càrrec dels propietaris del PAU 
1 la urbanització d’aquest espai (612m2 de sòl urbà consolidat) destinat a espais lliures. 

• L’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta en favor de l’Administració actuant 
(10 % de l’edificabilitat preexistent a l’àmbit i el 15% de l’increment de l’aprofitament que 
deriva de la MPG) s’agrupa en la seva totalitat dins del PAU 1. 
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• Pel que respecta la cessió d’espais lliures de zones verdes que deriva de l’increment del 
sostre edificable, s’ estableix la seva substitució per l’equivalent del seu valor econòmic, 
d’acord a l’article 100.4.c) TRLU. 

 

2.2   ORDENACIÓ QUE S’EXECUTA.  

Mitjançant el present projecte de reparcel·lació s’executa l’ordenació reflectida en el següent 
quadre comparatiu: 

 

 

Com es constata amb l’anterior quadre comparatiu, l’ordenació que s’executa és la resultant del 
PMU 7 Tintes, havent-se limitat el present instrument de gestió a ajustar les superfícies i límits resultants 
de les adaptacions tècniques de treball, obtenint-se una superfície total de l’àmbit de 16.598,04m2, 

segons amidament topogràfic que s’incorpora al present document, enfront dels 16.570,16m2 
resultants del PMU 7 Tintes, el que representa una diferència de  22,88 m 2 que comporten únicament 
un lleuger increment del sòl destinat a sistemes públics, sense alterar ni la zonificació, ni 
l’edificabilitat, ni cap altre paràmetre urbanístic establert pel PMU que s’executa.  

 

 

 

 

 

  

PMU 7 TINTES
PROJECTE 
REPARCEL·LACIÓ 

m2  m2

Sistemes 10.037,27 10.066,12

Viari (clau 5) 4.062,87 4.035,96

Via cívica (5b) 1.119,97 1.173,37

Espais lliures 3.688,43 3.693,91

Equipament/habitatge dotacional 1.161,00 1.162,88

Zones 6.537,89 6.531,92

16.570,16 16.598,04Total àmbit PAU

Comparativa PMU 7 i Ordenació que s'executa
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3. FINQUES APORTADES I OPERACIONS REGISTRALS ENVERS LES MATEIXES.  

3.1   CRITERIS EN LA DETERMINACIÓ DE LES FINQUES APORTADES: 

3.1.1 -  Titularitat de les finques aportades.  

D’acord a l’article 146 RLU, la identificació dels propietaris de finques aportades s’ha efectuat 
d’acord a les dades que constaven inscrites en el registre de la propietat de Cornellà de Llobregat 
en la data en que aquestes  van quedar afectades al procés reparcel·latori, i oportunament 
certificades pel registrador de la propietat. 

3.1.2.-  Superfície de les finques aportades. 

De conformitat amb el que disposa l’article 132.2 RLU  “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, la superfície que s’especifica en el 
present Projecte de Reparcel·lació per a les finques registrals aportades és la superfície real segons 
recent amidament  topogràfic, la qual prevaldrà sobre la que continguin els corresponents títols. És 
per això que d’acord amb l’article 8 del RD 1093/1997 l’aprovació definitiva del present document 
serà títol suficient per a la rectificació de les cabudes de les finques aportades.  
 

3.1.3. Règim de les càrregues preexistents sobre les finques 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.  
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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.  

 
 
En aquest sentit, en mèrits al que disposa l’article 11.2 del citat Reial Decret 1093/1997, els drets i 
càrregues que graven  les finques aportades i que no resultin incompatibles 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 precepte citat.  
 
Pel que fa a les càrregues caducades o incompatibles amb el planejament que s’executa, es 
sol·licita al Registrador de la propietat la seva cancel·lació, segons el que preveu el Reial Decret 
1093/1997,quedant aquestes identificades tot seguit: 
 
Identificació de les càrregues incompatibles amb el planejament que s’executa: 
 
Les finques aportades al present projecte de reparcel·lació identificades amb el número 11 (registral 
32677), 12 (registral 3216), 13 (registral 4602),  14 (registral 27),  15 (registral 3300), 16 (registral 3304), 
17 (registral 3866), 18 (registral 3215) es troben totes elles gravades amb la càrrega que es descriu a 
continuació: 
 

• Como procedente de la mayor finca número 27, con  la SUSTITUCIÓN que resulta de su inscripción 6ª, 
obrante al folio 109 del tomo y libro 1 del archivo, constituida en escritura de capítulos matrimoniales 
autorizada por el notario de Barcelona don Melchor Canal el siete de Junio de mil novecientos seis, 
por la que los consortes don Miguel Reverter Roca y doña María Mallol Mitjavila, declararon que en 
caso de fallecer cualquiera de ellos sin hacer testamento, era su voluntad que fuese usufructuario el 
sobreviviente y heredero el primer hijo varón que naciere de su matrimonio y en defecto de varones la 
hembra; el que sea heredero podrá disponer libremente de la herencia si fallece con hijos, uno o más, 
que en cualquier tiempo alcancen la edad de testar, pero en el caso de fallecer sin tales hijos, les 
sustituirán los demás hijos o hijas, no todos juntos, sino el uno después del otro, por orden de sexo y 
edad; si al purificarse la sucesión o cualquiera sustitución hubiese premuerto aquel a quien en otro 
caso debía corresponder la herencia, dejando hijos, se entenderán éstos llamados en lugar de su 
padre o madre premuerto, en el modo y forma con que le hayan sucedido. 

 
 

D’acord amb el que estableixen els precitats articles, cal procedir a declarar incompatible amb el 
planejament l’esmentada càrrega atès que ni els Srs. Reverter Roca ni Mallol Mitjavila, ni els seus 
hereus, són propietaris de cap de les finques aportades al present projecte de reparcel·lació, pel 
que l’esmentada càrrega resulta incompatible i innecessària.  

El present projecte de reparcel·lació conté una relació d’interessats en la que s’inclouen els titulars 
de l’esmentada càrrega que grava les finques d’aquest àmbit. Aquests, com a interessats, seran 
oportunament notificats durant el període d’informació pública per tal que atorguin la seva 
conformitat –a través de la no oposició- a la present sol·licitud de cancel·lació. 
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3.2. RESUM DE FINQUES APORTADES I PROPIETARIS SEGONS RD 1093/1997 DE 4 DE JULIOL. 

En aplicació dels criteris expressats amb anterioritat, i de la normativa aplicable, el present projecte 
de reparcel·lació contempla un total de 25 finques aportades, de les quals: 

• 23  es corresponen amb finques registrals inscrites en el registre de la propietat de Cornellà 
de Llobregat número 1.  

• 1 finques més, es correspon amb part d’una finca registrals inscrita en el registre de la 
propietat de Cornellà de Llobregat número 1 i que mitjançant el present projecte de 
reparcel·lació, i d’acord a l’article 8 del Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, es segrega 
per aportar a l’instrument de reparcel·lació la porció inclosa  dins l’àmbit, quedant la resta 
de finca exclosa d’aquest.  

• L’altra finca constitueix una finca de titularitat pública que no havien estat anteriorment 
inscrites en el Registre de la propietat, pel que el present projecte de reparcel·lació 
procedeix a identificar-les i sol·licitar la seva immatriculació en el registre de la propietat de 
Granollers, d’acord a l’article 8  del Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol. 

En el següent quadre s’identifiquen les 25 finques aportades segons els criteris expressats: 

 

Finca Titular Registral Superfície 
registral m2

Superfície 
aportada m2

%  particiació

1 Angel Bertrán Corachan 3922 461,71 386,30 3,1015

2 CAT 2002 PROM.INMOBILIARIA SL 3890 942,99 942,99 7,5711

3 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3889 903,00 922,18 7,4040

4 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3882 1.356,13 1.328,09 10,6630

5 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3553 1.708,60 1.672,46 13,4278

6 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3858 378,00 403,41 3,2389

7 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3880 390,1 423,35 3,3990

8 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 14419 294,00 294,62 2,3654

9 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 2936 744,00 857,05 6,8811

10 DESARROLLO URBANO CORNELLÀ S.A 3245 528,60 467,70 3,7551

11 Valentín Santos Barba, Sofía Santos Muñoz 32677 221,55 267,87 2,1507

12 P.H BOLANCE SOCIEDAD LIMITADA 3216 542,78 499,50 4,0104

13 Mª Isabel Díaz Ramón 4602 235,00 290,91 2,3357

14 Amparo Rius Ramón 27 172,60 135,17 1,0853

15 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3300 292,44 293,62 2,3574

16 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3304 423,50 426,79 3,4266

17 Mª Montserrat i Mª Luisa Solè Bosch 3866 355,00 353,50 2,8382

18 SYMA SYSTEM ESPAÑOLA  S.A 3215 405,00 305,02 2,4489

19 SERSET INVEST SL 4015 261,80 330,83 2,6562

20 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA S.U 362 1270,00 1.257,47 10,0960

21 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA S.U 4268 150,00 151,62 1,2173

22 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3910 731,00 444,71 3,5705

23 Ferrocarrils Generalitat de Catalunya 47662 1222,00 1.222,00 0,00

24 Ferrocarrils Generalitat de Catalunya 47664 869,00 869,00 0,00

25 Vialitat Ajuntament Cornellà Immatriculació 2.051,88 0,00

16.598,04 100,00

QUADRE DE PROPIETARIS I  FINQUES APORTADES

TOTAL ÀMBIT
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Pel que fa a l’entitat Desarrollo Urbano Cornellà S.A, cal informar que a través d’escriptura pública 
signada en data de 20 de maig de 2011 davant del Notari Manuel A. Bendito Roig, amb el número 
2011/440 del seu protocol, es va produir el canvi de denominació a Empresa municipal de promoció 
social, urbana i econòmica de Cornellà S.A (Procornellà S.A), mantenint-se el seu NIF: A-58283342. 

Les fitxes de les finques aportades, amb identificació de la finca registral, propietari, superfície 
registral i real, càrregues i percentatge de participació, es troben en el volum II del present projecte 
de reparcel·lació, conjuntament amb el quadre de domicilis dels propietaris a efectes de 
notificacions.  

3.3 RELACIÓ D’INTERESSATS. 

En el present projecte de reparcel·lació es fan constar com a interessats tots aquells titulars d’un 
dret de propietat o qualsevol altre dret de transcendència real sobre les finques incloses en l’àmbit 
de la reparcel·lació, d’acord amb l’article 145 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. La 
determinació dels interessats pels conceptes indicats s’ha efectuat d’acord amb les dades que 
figuren en els registres i en els documents públics i privats aportats pels afectats. 

El quadre d’interessats, amb indicació expressa del seu domicili a efectes de notificacions es troba 
incorporat en el volum II del present projecte de reparcel·lació.  

  



PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PAU 1 PMU  7 TINTES. CORNELLÀ DE LLOBREGAT.  

 

NUCLI ADVOCATS SLP 
C/ Amposta, 14-18, 3r 1a  08173 - Sant Cugat del Vallès Tel. 935 442 120 – Fax 935 442 989 – nucli@nucli.cat 

15 
 

 

4. CRITERIS ADOPTATS EN LA REPARCEL·LACIÓ: EQUIDISTRIBUCIÓ BENEFICIS I 
CÀRREGUES. 

4.1 CRITERIS ADOPTATS EN RELACIÓ AL DRETS APORTATS. 

 4.1.2 En relació als drets dels propietaris. 

L’article 126.1.a) del TRLU disposa que els drets dels propietaris, si no hi acord unànime, és 
proporcional a la superfície de les finques originàries respectives en el moment de l’aprovació 
definitiva de la delimitació del polígon d’actuació urbanística.  

En conseqüència, la superfície de sòl aportada pels propietaris de les finques incloses en el polígon 
d’actuació urbanística determina la seva participació en l’assignació de l’aprofitament urbanístic, 
traduint-se el percentatge d’aportació de sòl de cada propietari en un percentatge d’adjudicació 
de l’aprofitament. Les superfícies de cadascuna de les finques s’han establert segons els 
amidaments recents que reflecteixen la realitat física de les finques i d’acord a les dades registrals i 
cadastrals, tenint en compte el que disposa l’article 132.2 del RLU.  

 4.1.2 En relació als béns de domini públic. 

En relació a la participació en el repartiment de beneficis i càrregues dels béns de domini públic, 
cal examinar les regles determinades en els articles  126.5 TRLU i 135 RLU, segons els quals:  

• Els béns de domini públic no participen en el cas que hagin estat obtinguts per expropiació 
per haver-se avançat l’obtenció. 

• Tampoc participen si han estat adquirits onerosament o bé gratuïtament en una actuació 
no urbanística. 

• Els béns obtinguts gratuïtament en una actuació urbanística tampoc donen lloc a atribució 
d’aprofitament. No obstant això, si la superfície aportada és superior a la que determina el 
planejament per a la cessió gratuïta amb destinació a domini públic, l’administració 
s’integra amb aquest excés a la comunitat reparcel·latòria.  

• Les superfícies de domini públic qualificades per determinació de la legislació sectorial 
aplicable sobre vies pecuàries, canals, carreteres, ferrocarrils o altres, no participen en el 
repartiment de beneficis i càrregues si es manté l’afectació i no experimenten variació en 
el planejament que calgui executar. S’entén que hi ha variació si l’actuació comporta que 
es fa compatible el manteniment de l’afectació de domini públic amb l’establiment d’usos 
urbanístics, mitjançant la corresponent qualificació de zones o sistemes.  

En l’àmbit del PAU 1 del PMU 7 Tintes,  que ens ocupa, trobem les següents superfícies de sòls de 
domini públic: 

• Superfície de 2.051,88m2 destinada a vialitat, aportada per l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, la qual no participa del repartiment de beneficis i càrregues d’acord amb les 
regles anteriorment exposades.  

• Finques aportades 23 i 24 (registrals 47662 i 47664) propietat de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya. Aquestes finques constitueixen domini públic qualificat així per la legislació 
sectorial, constituint part de la línia de ferrocarrils Llobregat-Anoia. De conformitat als criteris 
exposats anteriorment, aquestes finques no participen del repartiment de beneficis i 
càrregues en no experimentar variació en el planejament, mantenint la seva afectació en 
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el subsòl dels sistemes urbanístics en superfície. A tal efecte, el present projecte de 
reparcel·lació procedeix a l’afectació pel pas de la via de la línia de ferrocarrils Llobregat-
Anoia dels sistemes urbanístics corresponents als efectes de la seva inscripció en el registre 
de la propietat.  

Els anteriors criteris adoptats en aquesta reparcel·lació en quant als drets aportats donen com a 
resultat: 

 

 

 

Finca Titular Registral Superfície 
aportada % Repartiment 

teòric UA

1 Angel Bertrán Corachan 3922 386,30 3,1015 543,69

2 CAT 2002 PROM.INMOBILIARIA SL 3890 942,99 7,5711 1.327,18

3 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3889 922,18 7,4040 1.297,90

4 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3882 1.328,09 10,6630 1.869,18

5 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3553 1.672,46 13,4278 2.353,86

6 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3858 403,41 3,2389 567,77

7 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3880 423,35 3,3990 595,83

8 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 14419 294,62 2,3654 414,65

9 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 2936 857,05 6,8811 1.206,23

10 DESARROLLO URBANO CORNELLÀ S.A 3245 467,70 3,7551 658,25

11 Valentín Sánchez Barba, Sofía Santos Muñoz 32677 267,87 2,1507 377,01

12 P.H BOLANCE SOCIEDAD LIMITADA 3216 499,50 4,0104 703,01

13 Mª Isabel Díaz Ramón 4602 290,91 2,3357 409,43

14 Amparo Rius Ramón 27 135,17 1,0853 190,24

15 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3300 293,62 2,3574 413,25

16 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3304 426,79 3,4266 600,67

17 Mª Montserrat i Mª Luisa Solè Bosch 3866 353,50 2,8382 497,52

18 SYMA SYSTEM ESPAÑOL S.A 3215 305,02 2,4489 429,29

19 SERSET INVESTMENTS SL 4015 330,83 2,6562 465,62

20 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 362 1.257,47 10,0960 1.769,79

21 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 4268 151,62 1,2173 213,39

22 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3910 444,71 3,5705 625,89

12.455,16 100,00 17.529,65

23 Generalitat de Catalunya 47662 1.222,00

24 Generalitat de Catalunya 47664 869,00

25 Vialitat Ajuntament Cornellà 2.051,88

Procornellà per cessió A.M 2.742,11

Procornellà sòl urbà consolidat 2.035,00

4.142,88

16.598,04 22.306,76TOTAL PAU 1

TOTAL SÒL DRET APROFITAMENT SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

TOTAL SÒL SENSE APROFITAMENT

DRETS APORTATS (UA) PAU 1
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4.2 CRITERIS D’INDEMNITZACIÓ DE BÉNS I DRETS APORTATS. 

La data de referència de les valoracions contingudes en aquest Projecte de reparcel·lació serà,  de 
conformitat a l’article 131.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, la de l’aprovació inicial del 
mateix,  havent quedat referides aquestes al mes de gener de 2020. 
 

4.2.1 Construccions, plantacions, obres i instal·lacions:  

De conformitat amb el que disposa l’article 120.1.b) del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012:  

“Les despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries comprenen els conceptes 
següents:  

(...) 

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” 

 

Tal com assenyala l’article 126.1.f) del TRLU, aquests elements han de ser valorats amb 
independència del sòl i se n’ha de satisfer l’import a les persones propietàries interessades amb 
càrrec al projecte de reparcel·lació, en concepte de despeses d’urbanització. 

La valoració de les construccions afectades per la nova ordenació s’ha de determinar pel mètode 
de reposició, d’acord amb el què estableix l’article 23.1.b) del TRLS, per relació a l’article 22.3 del 
mateix text legal.  

Consta incorporada, com a Annex del present projecte de reparcel·lació, la valoració elaborada 
pels  Arquitectes Juan Antonio Manciñeiras i Manel Parés -Manciñeiras/Pares Arquitectes Associats 
SLP- de cadascuna de les indemnitzacions per l’enderroc de les construccions i instal·lacions que 
com a conseqüència de l’execució del Pla cal executar,  inserint-se a continuació un quadre-resum 
d’aquestes: 
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4.2.2 Cessament o trasllat forçós d’activitats:  

De conformitat amb el que disposa l’article 120.1.b) del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012:  

“Les despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries comprenen els conceptes 
següents:  

(...) 

c) Les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d’activitats.” 

En l’àmbit que ens ocupa no existeix cap activitat que per raó de l’execució del planejament hagi 
de ser traslladada forçosament o calgui el cessament d’activitat, pel que no es contempla cap 
indemnització per aquest concepte.  

 

4.3 CRITERIS DE VALORACIÓ I ADJUDICACIÓ DELS DRETS RESULTANTS. 

4.3.1 Determinació i valoració de l’aprofitament objecte d’adjudicació.  

L'article 126.1.b del TRLU estableix: 

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 sòl. En qualsevol cas, la valoració de les 
parcel·les resultants ha de tenir en compte les regles de ponderació establertes per l'article 37.5” 

I l’article 37.5 TRLUC estableix: 

“5. 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: 

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

Els valors homogeneïtzats a què es refereix la lletra a han d’expressar la intensitat dels usos, la rigidesa de 
la demanda de cadascun dels usos, llur localització i la repercussió admissible del valor de la urbanització 
o, si s’escau, la reurbanització”. 

El mètode per a la determinació de l’aprofitament urbanístic del polígon d’actuació, de 
conformitat amb el que estableix l’article 37 del RLU, consisteix, doncs, en l’establiment de 
coeficients d’homogeneïtzació, iguals o menors a la unitat, que expressin les diferències de valor 
d’ús i la intensitat de l’ús de cada zona en relació amb els valors dels usos i les intensitat de la resta.  
El PMU 7 preveu una edificabilitat màxima per al sector de 30.578m2 de sostre, distribuïts com a 
continuació s’indica: 
 

• Habitatges en règim lliure: 17.913,55m2 st (els quals inclouen els 2.035 m2 st que provenen 
del sòl urbà consolidat i que, tal com s’ha exposat, no participen del repartiment de 
beneficis i càrregues). 
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• Habitatges HPO règim general: 5.667,00 m2 st. 

• Habitatges HPO concertat: 2.833,00 m2 st. 

• Ús comercial: 1.500 m2 st.  

El mètode de valoració utilitzat per a calcular el valor de repercussió de l’edificabilitat dels diferents 
usos previstos pel planejament ha estat el mètode residual estàtic, d’acord amb el que preveuen 
el Text Refós de la Llei de Sòl i rehabilitació Urbana aprovat pel Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 
d’octubre (en endavant, TRLSRU) i el Reglament de valoracions de la Llei de sòl aprovat pel Reial 
Decret 1492/2011, de 24 d’octubre (en endavant, RVLS) 
 
D’acord amb l’article 40.1 TRLSRU i 27.1 RVLS, en els supòsits d’equidistribució de beneficis i 
càrregues, el sòl es taxa pel valor que li correspondria si estigués finalitzada l’actuació. En aquest 
sentit, l’art. 22 RVLS desenvolupa l’anterior precepte establint els criteris i les fórmules valoratives 
següents: 
 

“Art. 22 RD 1492/2011 

1. El valor en situación de suelo urbanizado no edificado, o si la edificación existente o en curso sea ilegal 
o se encuentre en situación de ruina física, se obtendrá aplicando a la edificabilidad de referencia 
determinada según lo dispuesto en el artículo anterior, el valor de repercusión del suelo según el uso 
correspondiente, de acuerdo con la siguiente expresión: 

 

 

Siendo: 

 

VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo. 

Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros cuadrados edificables por metro 

cuadrado de suelo. 

VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros por metro cuadrado edificable. 

 

2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que hace referencia 
el apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de acuerdo con la siguiente 
expresión:  

 

 

 

Siendo:  

VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. 
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Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto inmobiliario acabado, 

calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado 

edificable. 

K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y promoción, 

así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización 

de la edificabilidad. 

Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será el resultado de sumar 

los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de 

los tributos que gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos 

necesarios para la construcción del inmueble. 

Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto de la valoración en los términos 

establecidos en el apartado 2 del artículo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo. 

Consta incorporat com a Annex  del present projecte de reparcel·lació, l’informe de valoració 
elaborat  pels  Arquitectes Juan Antonio Manciñeiras i Manel Parés -Manciñeiras/pares Arquitectes 
Associats SLP  en el qual es justifiquen els valors obtinguts en aplicació del referit mètode, i del que 
resulten els següents valors de repercussió de zona: 
 

• Habitatge lliure: 889,65 € /m2 st. 
 

• Habitatge HPO general: 291,07 €/m2st. 
 

• Habitatge HPO concertat: 534,51 €/m2st. 
 

• Ús comercial: 496,44 €/m2st. 

Obtinguts els valors de repercussió de cada zona, en resulten els següents coeficients 
d’homogeneïtzació que s’exposen en el referit informe: 

 

Així doncs, s’estableix el valor de 889,65 €/Uv ( igual al coeficient 1). 

A partir d’aquestes dades, l’aprofitament urbanístic de cada zona és el producte del coeficient que 
li correspongui per l’edificabilitat de la zona. El resultat expressat en unitats de valor, per a cada una 
de les zones i parcel·les de l’àmbit reparcel·latori, es reflecteix en el següent quadre: 
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De l’anterior quadre es conclou que de l’aplicació d’aquest coeficient homogeneïtzat de cada 
zona al sostre total de cadascuna d’elles ens dóna un total de 22.306,76 Uv (unitats de valor)  dins 
l’àmbit del PAU 1. 

Així, tal com es reflecteix en el quadre anterior, per obtenir el valor econòmic urbanitzat es multiplica 
el nombre de unitats de valor pel preu de 889,65 €/uv determinat anteriorment (quin coeficient és 
igual a la unitat, obtenint-se així un valor total urbanitzat de 19.845.210 €. 

4.3.2 Determinació i valoració de l’aprofitament objecte de cessió gratuïta a l’Administració actuant.  

De conformitat al PMU 7 Tintes, l’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta en favor de 
l’Administració actuant  és el corresponent al 10 % de l’edificabilitat preexistent en el sòl urbà no 
consolidat,  i el 15% de l’increment de l’aprofitament que deriva de la MPG a diversos àmbits de 
Cornellà, tal com ha quedat exposat en els antecedents. 

Així mateix, tal com s’indica en el PMU 7 Tintes l’esmentada cessió d’aprofitament urbanístic que es 
calcula en relació a tot l’àmbit de l’esmentat Pla de Millora,  s’agrupa en la seva totalitat dins del 
PAU 1 objecte del present projecte de reparcel·lació. 

En el següent quadre s’efectua l’exercici del càlcul de cessió esmentat en relació a la totalitat del 
sostre del PMU 7: 
 

m2st € UA

UE1 aprofitament per usos 14.860,39 12.827.336 14.418,41
residencial LL 13.860,39 12.330.896 13.860,39 1,00

comercial 1.000,00 496.440,00 558,02 0,56
1 total 12.370,40 11.928,41

residencial LL 11.370,40 11.370,40 1,00

comercial 1.000,00 558,02 0,56

2 total 1.946,31 1.946,31
residencial LL 1.946,31 1.946,31 1,00

3 total 543,69 543,69
residencial LL 543,69 543,69 1,00

UE2 aprofitament per usos 674,00 599.624 674,00
residencial LL 674,00 599.624 674,00 1,00

UE3 aprofitament per usos 3.379,16 3.006.270 3.379,16
residencial LL 3.379,16 3.006.270 3.379,16 1,00

3.1 total 2.210,54 2.210,54
residencial LL 2.210,54 2.210,54 1,00

3.2 total 1.168,62 1.168,62
residencial LL 1.168,62 1.168,62 1,00

UE4 aprofitament per usos 9.000,00 3.411.981 3.835,19
residencial PROTEGIT 5.667,00 1.649.494 1.854,09 0,33

residencial CONCERTAT 2.833,00 1.514.267 1.702,09 0,60
comercial 500,00 248.220 279,01 0,56

APROFITAMENT ADJUDICAT
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La cessió d’aprofitament urbanístic en favor de l’Administració actuant (Procornellà S.A) s’estableix 
en un total de 2.742,11 Unitats de valor, sent el seu valor econòmic, d’acord amb el que s’ha exposat 
amb anterioritat de 2.439.518,16 €. 

Cal dir, a més, que tal com consta exposat en els apartats precedents, el present projecte de 
reparel·lació incorpora dins del seu àmbit un total de 2.035 Unitats de valor que provenen de sòl 
urbà consolidat de l’espai de Pius XII, qualificat actualment de zona verda a través de la MPGM de 
Tintes Especials aprovada definitivament en data d’11 de març de 2008, i que no participen del 
repartiment de beneficis i càrregues. 

D’acord amb l’anterior, el present projecte de reparcel·lació adjudica a l’administració actuant, 
Procornellà, un total de 4.777,11 Unitats de valor (2.742,11 Uv en concepte de cessió gratuïta i 2.035 
Uv provinents del sòl urbà consolidat).  

4.3.3 Determinació i valoració de l’aprofitament objecte de repartiment entre els propietaris. 

De conformitat al que s’ha exposat en els apartats precedents,  de l’aplicació dels coeficients 
oportuns, s’obtenen un total  un total de 22.306,76 Uv (unitats de valor)  dins l’àmbit del PAU 1. 

D’aquestes 22.306,76 Uv, i tal com s’ha detallat, es cedeixen gratuïtament a l’administració actuant 
un total de 2.742,11 Unitats de valor en concepte de cessió gratuïta d’aprofitament urbanístic, 
alhora que la dita entitat és també receptora de les 2.035 unitats de valor provinents del sostre de 
sòl urbà consolidat de l’espai Pius XII. En conseqüència, el present projecte de reparcel·lació 
procedeix a distribuir entre els propietaris un total de 17.529,65 UV, sent el seu valor econòmic de 
15.595.253,12 €. Les despeses d’urbanització de l’àmbit ascendeixen a la quantitat de 5.004.665,70€, 
que restats al valor econòmic de l’aprofitament a repartir, i dividit pel nombre d’Uv objecte 
d’aprofitament privat, s’obté el valor de 604,15 €/uv sense urbanitzar, als efectes de les possibles 
compensacions per diferències d’adjudicació que es puguin produir entre els propietaris que 
participen del repartiment dels beneficis i les càrregues en el marc de l’exercici reparcel·latori . 

 

4.3.4 Càlcul de la indemnització substitutòria d’edificabilitat. 

D’acord a l’article 126.1.d) del TRLU, si l'escassa quantia dels drets d'alguns propietaris o propietàries 
no permet d'adjudicar-los parcel·les independents, l'adjudicació s'ha de substituir necessàriament 
per una indemnització en metàl·lic. En el mateix sentit, s’expressa a l’article 139.5 del RLU. Per la 
valoració d’aquesta indemnització és d’aplicació l’article 27.2 del RVLS, segons el qual el sòl es 
taxarà pel valor que li correspongui si estigués acabada l’actuació, descomptades les despeses 
d’urbanització incrementades per la taxa lliure de ris i la prima de risc. 

El valor del sòl com si estigués acabada la urbanització és el que ha quedat determinat en l’apartat 
precedent en relació al valor de l’aprofitament a repartir entre els propietaris de l’àmbit: 

Sostre PMU 7

Usos/Tipologies
m2st total en Sòl urbà 
no consolidat dins 
sector PMU 7

Sostre preexistent 
(sòl urbà no 
consolidat)

10 % cessió sostre 
preexistent

Increment 
sostre derivat 
MPG

15 % cessió 
increment 
MPG

Total cessió 
sostre

Total UA 
cessió

Habitatge Lliure 19.832,00 15.385,00 1.538,50 4.447,00 667,05 2.205,55 2.205,55

Règim general 5.667,00 4.391,00 439,10 1.276,00 191,40 630,50 208,07

Règim concertat 2.833,00 2.191,50 219,15 641,50 96,23 315,38 189,23

Comercial 2.246,00 1.742,10 174,21 503,90 75,59 249,80 139,27

Totals 30.578,00 23.709,60 2.370,96 6.868,40 1.030,26 3.401,22 2.742,11

cessió 10% sostre preexistent cessió 15% increment MPG TOTAL CESSIÓ
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15.595.253,12 €. A aquest valor cal descomptar-li les despeses d’urbanització, que ascendeixen a   
la quantitat de 5.004.665,70€, i incrementades per la taxa lliure de risc i la prima de risc1 i  aplicades 
segons la fórmula de l’esmentat article 27.2 RVLS ascendeixen a la quantitat de 5.399.792,70 €, i 
dividit pel nombre total d’unitats de valor de sòl urbà no consolidat a repartir entre els propietaris 
(17.529,65 Uv) resulta un preu per Uv d’indemnització substitutòria d’aprofitament de 581,61 €/uv: 

 

Malgrat el que ha quedat exposat, en l’àmbit que ens ocupa no es produeixen indemnitzacions 
substitutòries d’edificabilitat atès l’adjudicació d’aprofitament que per mitjà del present instrument 
s’efectua a tots els propietaris de l’àmbit.  

 

4.4.- CRITERIS DE DEFINICIÓ I ADJUDICACIÓ DE FINQUES RESULTANTS. 

Les finques resultants amb aprofitament s’han delimitat de conformitat a les determinacions del PMU 
7 Tintes i tenint en compte, a més, que configurin unitats edificatòries viables.  

El PMU 7 Tintes defineix quatre unitats edificatòries (UE) dins d’aquest PAU 1, que es corresponen a 
àmbits que requereixen projecte o ordenació volumètrica, d’acord amb l’article 13 NNUU PMU 7, 
per garantir una unitat compositiva, gestió d’aparcament i volumètrica. A tal efecte es redactaran 
estudis d’ordenació volumètrica previs o conjuntament amb la llicència per garantir el seu 
desenvolupament volumètricament.  

D’acord amb aquestes determinacions, el projecte de reparcel·lació defineix 5 finques resultants 
amb aprofitament privat, quedant les finques resultants 1, 2 i 3 dins la UE 1, la finca resultant 4 forma 
part de les UE 2 i 3, i la finca resultant 5 forma la UE 4. 

L’adjudicació d’aquestes finques als diferents propietaris es realitza de conformitat al criteris 
establerts a l’article 126 TRLU i 139 RLU, tenint en compte les circumstancies físiques i de titularitat 
concurrents en l’àmbit reparcel·latori i la concreta ordenació urbanística que estableix el 
planejament que s’executa.  

En primer lloc, s’ha procurat respectar que les parcel·les adjudicades estiguessin properes a les 
d’origen, però aquest criteri s’ha hagut de conjugar amb necessària destinació a sistemes 
urbanístics, així com el destí de tota la UE 4 a habitatge protegit. 

El present projecte de reparcel·lació també dona compliment al criteri d’adjudicar finques 
independents al màxim nombre possible, conjugant també aquest amb el criteri d’adjudicar 
aprofitament a tots els propietaris quins drets siguin superiors al 15% de la parcel·la mínima, el que 
ha comportat la necessitat d’adjudicar aprofitament urbanístic a tots els propietaris de l’àmbit però 
en règim d’indivís per no tenir drets suficients per a l’adjudicació de parcel·les independents.  

Pel que fa al sostre destinat a HPO de règim general i de règim concertat, es preveu la seva 
adjudicació total a l’Administració actuant, Procornellà S.A, tenint en compte la concentració tant 

                                                
1 Taxa lliure de risc publicada en el BOE 3/2020: -0,264%. Prima de risc segons Annex IV RVLS. 

G TLR PR Costos totals VRS €/UA
5.004.665,7 5.399.792,700 10.195.463 581,61

3.903.214 -0,00264 0,0800 4.205.167 7.957.808
470.434 -0,00264 0,0800 506.827 959.113
431.866 -0,00264 0,0800 465.275 880.482
199.152 -0,00264 0,1200 222.524 398.061



PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PAU 1 PMU  7 TINTES. CORNELLÀ DE LLOBREGAT.  

 

NUCLI ADVOCATS SLP 
C/ Amposta, 14-18, 3r 1a  08173 - Sant Cugat del Vallès Tel. 935 442 120 – Fax 935 442 989 – nucli@nucli.cat 

25 
 

de la cessió obligatòria d’aprofitament urbanístic com del sostre provinent del sòl urbà consolidat 
sobre la reserva d’habitatge protegit. 

Tenint en compte tots els anteriors criteris, el present projecte de reparcel·lació contempla un total 
de  5 finques resultants. Al volum III hi consta el llistat, les fitxes descriptives i les fitxes gràfiques de les 
finques resultants, inserint-se aquí un quadre-resum d’aquestes: 

 

 

 

4.5.- DIFERÈNCIES D’ADJUDICACIÓ ENTRE ELS PROPIETARIS. 

Com ja ha estat exposat, l’adjudicació de parcel·les s’ha realitzat de conformitat al criteris establerts 
en els articles 126 TRLU i 139 RLU, tenint en compte les circumstancies físiques i de titularitat 
concurrents en l’àmbit reparcel·latori i la concreta ordenació urbanística que estableix el 
planejament que s’executa.  

Si malgrat tot existeixen diferències d’adjudicació, caldrà estar a l’article 126.1e) TRLUC que 
estableix:  

 “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 el present projecte de reparcel·lació no es contemplen diferències d’adjudicació entre els en 
tant que tots són adjudicataris de l’aprofitament que els hi correspon. Això no obstant, en el supòsit 
en que es produïssin aquestes diferències, la indemnització que correspondria abonar o liquidar a 
cada propietari pels excessos o defectes d’adjudicació es calcularia de conformitat al valor 

Unitats 
Edificatòries

FINCA PROPIETARI superfície UA UA

UE m2 dret adjudicació

TOTAL 6.531,92 11.928,41 22.306,76 100,00%

1 3.493,95 11.928,41 11.928,41 53,47%

CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA S.U 11.928,41 11.928,41 100,00% 53,47%

2 633,43 1.946,31 1.946,31 100,00% 8,73%

CAT 2002 PROM.INMOBILIARIA SL 1.327,18 1.327,18 68,19% 5,95%

PROCORNELLA (SUC) 619,12 619,12 31,81% 2,78%

3 165,98 543,69 543,69 2,44%

Angel Bertrán Corachan 543,69 543,69 100,00% 2,44%

4 893,34 15,75 4.053,16 100,00% 18,17%

PROCORNELLA (SUC) 15,75 322,79 7,96% 1,45%

PROCORNELLA (DRETS APORTATS) 658,25 658,25 16,24% 2,95%

Mª Montserrat i Mª Luisa Solè Bosch 497,52 497,52 12,27% 2,23%

Mª Isabel Díaz Ramón 409,43 409,43 10,10% 1,84%

Valentín Santos Barba, Sofía Santos Muñoz 377,01 377,01 9,30% 1,69%

Amparo Rius Ramón 190,24 190,24 4,69% 0,85%

SYMA SISTEM ESPAÑOLA S.A 429,29 10,59% 1,92%

SERSET INVEST SL 465,62 11,49% 2,09%

P.H BOLANCE SOCIEDAD LIMITADA 703,01 703,01 17,34% 3,15%

5 1.345,22 1.093,09 3.835,19 100,00% 17,19%

PROCORNELLA (SUC) 1.093,09 1.093,09 28,50% 4,90%

PROCORNELLA (APU) 0,00 2.742,11 71,50% 12,29%

proindivís

%

UE 4

UE 1

UE 2 i UE 3
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econòmic de l’aprofitament resultant a repartir entre els propietaris descomptades, oportunament, 
les despeses d’urbanització, tal com ha quedat assenyalat en l’anterior apartat “4.3.3 Determinació 
i valoració de l’aprofitament objecte de repartiment entre els propietaris” de la present memòria-  

4.6.- CESSIONS OBLIGATÒRIES I GRATUÏTES. 

4.6.1.- Cessió de l’aprofitament urbanístic en favor de l’Administració actuant.  

De conformitat a l’article 43.c) TRLU, i tal com determina el PMU 7 Tines, cal cedir a l’Administració 
actuant el 10 % de l’aprofitament urbanístic preexistent a l’àmbit i el 15% de l’increment de 
l’aprofitament que deriva de la MPG a diversos àmbits de Cornellà. Tanmateix, d’acord amb 
l’article 46 TRLU, aquests terrenys s’han de cedir lliure de càrregues d’urbanització.  

De conformitat a tot l’anterior, tal com ha quedat exposat en l’apartat “4.3.2 determinació i 
valoració de l’aprofitament objecte de cessió gratuïta” de la present memòria, el present projecte 
de reparcel·lació contempla la cessió lliure de càrregues  a l’Administració actuant, l’entitat 
Procornellà S.A, de l’aprofitament corresponent al  el que representa una cessió total de 2.742,11 
Uv lliures de càrregues d’urbanització.  

4.6.2.- Cessió dels sistemes urbanístics en favor de l’Ajuntament de Cornellà de LLobregat.  

El PMU 7 Tintes preveu la cessió obligatòria i gratuïta a favor de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat dels terrenys destinats a sistemes urbanístics de vialitat, espais lliures i equipaments. Les 
finques de titularitat pública destinades a sistemes urbanístics que mitjançant el present projecte de 
reparcel·lació es cedeixen gratuïtament es relacionen en el següent quadre: 

 

Al volum III hi consten les fitxes descriptives i les fitxes gràfiques de dels sistemes urbanístics resultants. 

A més dels sistemes urbanístics anteriorment relacionats, i d’acord amb el planejament urbanístic 
general i derivat aplicable, el present projecte de reparcel·lació, de conformitat a l’article 100 TRLU,  
contempla la cessió, pel seu equivalent econòmic, de l’escreix de zona verda derivat de la 
Modificació del Pla general a diversos àmbit de Cornellà, calculant-se la mateixa, tal com 
determina el PMU 7 Tintes, a partir de la fórmula: 

 

 

Número 
resultant Destí sistema urbanístic superfície m2

6 Sistema equipament (Clau 7/10hp) 1.162,88                     

7 Sistema viari (Clau 5b) 1.043,50                     

8 Sistema viari (Clau 5b) 129,87                        

9 Sistema d'espais lliures  (Clau 6b) 6,63                             

10 Sistema d'espais lliures  (Clau 6b) 166,48                        

11 Sistema d'espais lliures  (Clau 6b) 2.683,12                     

12 Sistema d'espais lliures  (Clau 6b) 837,68                        

13 Sistema viari  (Clau 5) 1.191,33                     

14 Sistema viari  (Clau 5) 2.207,45                     

15 Sistema viari  (Clau 5) 353,12                        

16 Sistema viari  (Clau 5) 182,14                        

17 Sistema viari  (Clau 5) 91,74                           

18 Sistema viari  (Clau 5) 10,18                           

TOTAL 10.066,12           

Sistemes 
urbanístic de 

titularitat 
pública
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On: 

         Vsòl=Valor sòl urbanitzat que coincideix amb el valor unitari  d’espais lliures. 

  VM= Valor Mercat del producte immobiliari excepte la cessió d’aprofitament urbanístic. 

  Cu= Carregues Urbanístiques (urbanització + indemnització). 

K=Coeficient de ponderació que segons el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre 
RVLS 

Finalment, tal com ha quedat exposat al llarg del present document, l’anterior MPGM de Tintes 
Especials va qualificar de zona verda l’espai de sòl urbà consolidat Pius XII, urbanitzat de forma 
avançada al desenvolupament d’aquest àmbit, havent quedat ressituats els 2.035 m2 de sostre 
provinents d’aquesta que no participen del repartiment de beneficis i càrregues. 

 

5. AFECTATS URBANÍSTICS AMB DRET DE REALLOTJAMENT. 

El dret de reallotjament de les persones afectades per actuacions urbanístiques és regulat en el 
Decret 80/2009, de 19 de maig, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5384 
de 21 de maig de 2009. Aquest Decret modifica els articles que regulen el dret de reallotjament del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i d’altra banda 
estableix un règim jurídic propi pels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament. 

El dret de reallotjament és el dret que, en l’execució del planejament urbanístic, es reconeix a les 
persones ocupants legals d’habitatges afectats que constitueixin la seva residència habitual, a ser 
reallotjats en les condicions i amb els requisits que estableix la Llei i el reglament d’urbanisme i la 
normativa d’habitatge. S’entén per residència habitual la que consta com a domicili de la persona 
ocupant de l’habitatge afectat en el padró municipal i que s’ocupa efectivament més de sis mesos 
a l’any. 

De conformitat a la normativa d’aplicació, són requisits per tal d’exercitar l’opció de reallotjament 
els següents: 

• Ser ocupant legal d’un habitatge afectat per l’execució del planejament, en virtut d’un títol 
de propietat, d’un altre dret real, d’un dret d’arrendament o d’un altre dret personal d’ús de 
l’habitatge. 

• Ocupar l’immoble com a residència habitual.  

• L’habitatge ha de constituir la seva residència habitual amb anterioritat a l’aprovació inicial 
del PMU 7 Tintes especials, això és el 6 d’abril de 2018.  

• Que en el projecte de reparcel·lació les persones ocupants propietàries de l’habitatge, no 
resultin adjudicatàries d’aprofitament urbanístic de resultat o d’una indemnització 
substitutòria d’aprofitament, en ambdós casos equivalent o superior a una edificabilitat d’ús 
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residencial lliure sense urbanitzar superior al doble de la superfície màxima establerta per la 
legislació d’habitatge de protecció pública. 

En el cas que ens ocupa, consta la residència habitual d’alguns propietaris en l’àmbit que ens 
ocupa, pel que, d’acord amb la regulació continguda en el Decret 80/2009, de 19 de maig, 
d’habitatges per afectats urbanístics, caldrà procedir a notificar-los  l’aprovació inicial del present 
projecte de reparcel·lació  durant el termini d’informació pública atorgant-los un tràmit d’audiència 
pel mateix període d’informació pública als efectes que, si són ocupants legals amb residència 
habitual en l’habitatge afectat que reuneixen els requisits necessaris, procedeixin a sol·licitar el 
reconeixement fefaent del dret de reallotjament o a renunciar al seu exercici. Caldrà que presentin 
la documentació necessària per a acreditar el seu dret, així com la documentació corresponent 
per a determinar el tipus d’habitatge al qual poden accedir, en funció de la seva situació familiar, 
sòcio-econòmica i patrimonial.  

La notificació individual que realitzi l’Ajuntament per a comunicar que el projecte ha estat 
inicialment aprovat inclourà les instruccions precises per a que els afectats puguin exercir aquest 
dret.  

Als efectes del reconeixement del dret a reallotjament, s’incorpora una relació provisional dels 
possibles titulars d’aquest dret, sense que aquest llistat pressuposi el reconeixement automàtic del 
dret:  

 
 
Tal com quedarà exposat en el següent apartat relatiu a les despeses d’urbanització, el present 
projecte de reparcel·lació contempla com a càrrega urbanística l’estimació econòmica de 
435.540,00 € per fer front als possibles reallotjaments dels titulars d’aquest dret que ho acreditin en el 
tràmit d’informació pública, tal com s’ha manifestat anteriorment. Es tracta únicament d’una 
estimació econòmica que haurà de ser fixada definitivament en el document del projecte de 
reparel·lació que es presenti per a la seva aprovació definitiva.   
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6.- DESPESES D’URBANITZACIÓ. 

L’article 120.1 del TRLU estableix el conjunt de despeses d'urbanització que s’han de tenir en compte 
i que aniran a càrrec de les persones propietàries. En aplicació de l’esmentat precepte, i d'acord 
amb les previsions del planejament que es desenvolupa i el projecte d'urbanització, els costos 
imputables al PAU 1 queden distribuïts de la següent manera:  

 

i. Obres d'urbanització:  

Aquesta partida es correspon amb les  obres d’urbanització recollides en el Projecte d’Urbanització 
del PAU 1 del PMU 7 i que estableix els següents imports i capítols: 
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Aquesta xifra corresponent al cost de l’obra s’ha d’incrementar  amb el 13% despeses generals i 6% 
del benefici industrial, obtenint un cost final d’obres d’urbanització de  3.008.285,54 €. 

Tal com s’observa en l’esmentat desglossament dels capítols i imports de les obres d’urbanització 
anteriorment detallades, el projecte d’urbanització contempla tres fases d’obres anomenades fases 
A, B i C. Pel que fa a les despeses relatives a la Fase C,  cal deixar constància que es tracta d’obres 
d’urbanització que hauran d’executar al seu càrrec els propietàries de les UE que en ella 
s’especifica, al tractar-se, concretament, del desplaçament i instal·lació dels centres de 
transformació que s’ubicaran a l’interior d’aquestes UE. És per això que el present projecte de 
reparcel·lació procedeix, en el corresponent compte de liquidació provisional, a descomptar les 
despeses d’aquesta Fase C de forma proporcional als propietaris de les mateixes, tenint en compte 
que constituiran despeses assumir directament pels seus propietaris en execució de les 
corresponents UE.  

Pel que fa a la despesa d’aquesta Fase C que cal descomptar a la UE 4, i tenint en compte que 
aquesta UE s’adjudica en la seva totalitat lliure de càrregues a l’administració actuant, el compte 
de liquidació provisional contempla un saldo a favor de l’entitat Procornellà S.A el qual s’haurà de 
repercutir als propietaris, quan es quantifiqui el cost real, en el marc de la tramitació del compte de 
liquidació definitiu del present projecte de reparcel·lació.  

ii. Equivalent econòmic de la cessió de l’escreix de zones verdes: 

Tal com s’ha exposat en la present memòria, d’acord amb les determinacions del planejament, es 
procedeix a la cessió de l’escreix de sistemes de zona verda que deriva de la modificació del 
planejament general a diversos àmbits de Cornellà a través del seu equivalent econòmic. El PMU 7 
conté la valoració corresponent per a la substitució de la cessió pel seu equivalent econòmic i 
estableix per a aquest PAU 1, als efectes de l’equilibri poligonal, l’assumpció per part d’aquest àmbit 
del 81,60% d’aquesta despesa, fixant-se la mateixa en 553.995,65 €.  

 

iii. Cost d’urbanització de l’espai Pius XII: 

D’acord a les determinacions del planejament general aplicable, i tal com ha quedat exposat i 
reiterat al llarg de la present memòria, l’anterior MPGM de Tintes Especials va qualificar de zona 
verda l’espai de sòl urbà consolidat Pius XII, urbanitzat de forma avançada al desenvolupament 
d’aquest àmbit, pel que cal repercutir el cost de la urbanització d’aquest sistema de zona verda als 
propietaris de l’àmbit del PAU 1 d’acord amb les determinacions del planejament que s’executa. 
Aquest cost d’urbanització es troba justificat en el PMU 7 que el fixa en la quantitat de 116.013,08 €. 

 

iv. Despeses de gestió:  

Inclouen despeses com els honoraris tècnics, direcció i gestió tècnica de les obres d’urbanització, 
registre de la propietat, notari, taxes, i altres despeses d’administració i gestió, i que s’estimen en la 
quantitat de 120.000,00€. 

v. Indemnització per construccions incompatibles amb el planejament que s’executa. 

Aquesta partida, oportunament detallada anteriorment, ascendeix a la quantitat de 770.831,43 € 
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vi. Estimació del cost dels possibles drets de reallotjament dels propietaris afectats.  

D’acord amb el que ha quedat exposat en l’apartat precedent, el present document contmpla 
com a càrrega urbanística el cost estimat de 435.540,00 € per fer front als possibles reallotjaments 
dels titulars d’aquest dret que ho acreditin en el tràmit d’informació pública, tal com ha quedat 
exposat anteriorment. Es tracta únicament d’una estimació econòmica que haurà de ser fixada 
definitivament en el document del projecte de reparel·lació que es presenti per a la seva aprovació 
definitiva. 

De les despeses anteriorment detallades s’obté una càrrega urbanística total en l’àmbit del PAU 1 
de 5.004.665,70 €. 

Cal advertir, però, que de conformitat al que ha quedat exposat en l’apartat 5 corresponent al dret 
de reallotjament dels afectats urbanístics, aquesta càrrega urbanística es podria veure modificada  
com a resultat del reconeixement del drets als propietaris que així ho acreditin durant el tràmit 
d’informació pública.  

 

7. - COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL 

D’acord amb allò que disposa l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, 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 projecte.  

De conformitat amb el previst a l'article 160 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, l'afecció de les 
finques resultants al saldo del compte de liquidació no produirà 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, sempre que, en aquest últim cas, l'obra 
d'urbanització estigui garantida en la seva totalitat. 

Els saldos del compte de liquidació s’entenen provisionals i a compte, fins que s’aprovi la liquidació 
definitiva de la reparcel·lació. En aquest sentit, les possibles esmenes 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. 

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, a tenor de l’apartat 4 de l’esmentat article 149 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol.  

Als efectes de comprensió del compte del compte de liquidació provisional, s’especifica a 
continuació els conceptes de cada bloc: 

• El primer bloc fa referència a les diferents UE, als números de finques resultants, els propietaris 
adjudicataris i la superfície total de cada finca resultant. 

• El segon bloc conté la informació relacionada amb les unitats de valor adjudicades a cada 
propietaris, amb indicació del percentatge total d’aquestes respecte del total de l’àmbit, 
així com el percentatge d’adjudicació en indivís, en el seu cas. 

• El tercer bloc distribueix la càrrega urbanística entre tots els propietaris (sense la partida 
corresponent a les indemnitzacions per construccions incompatibles amb el planejament), 
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amb indicació del percentatge de cada finca en la participació de les càrregues, així com 
el percentatge de participació en indivís, en el seu cas. 

• El quart bloc procedeix a l’abonament de les despeses de la Fase C segons correspongui 
a cada UE, tal com ha estat detallat en el capítol de despeses d’urbanització. 

• El cinquè bloc procedeix a computar les indemnitzacions en relació a les construccions 
incompatibles amb el planejament que s’executa, segons s’ha detallat, i alhora distribueix 
el cost entre els propietaris de conformitat al seu percentatge de participació en les 
càrregues. 

• El sisè bloc constitueix la càrrega del compte de liquidació provisional amb la que 
quedaran  gravades les finques resultants en el registre de la propietat. 

• El setè i darrer bloc conté la informació relativa a la valoració econòmica de l’aprofitament 
adjudicat a cada propietari d’acord amb els criteris de valoració exposats en el present 
document.  
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8.- PRECS REGISTRALS 

S’interessa del Sr. Registrador de la Propietat que procedeixi, d’acord amb el que disposa el Reial 
Decret 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” a portar a terme: 

 

- La rectificació de descripcions registrals, immatriculació de finques represa de 
tracte successiu, cancel·lació de drets reals incompatibles, i altres, si s’escau, així 
com a la inscripció dels excessos i defectes de cabuda que s’han indicat en 
cadascuna de les fitxes de les finques aportades.  

- La inscripció de les parcel·les resultants 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. 

- El trasllat a les finques de resultat de les afeccions fiscals que correspongui per raó 
de la finca de procedència. 

- La cancel·lació de les càrregues incompatibles amb el planejament, segons s’ha 
especificat en el present projecte, i d’altres que, segons criteri registral, 
correspongui. 

- La inscripció del present projecte de reparcel·lació.  

 

 

9.-  CONSIDERACIONS FINALS 

A judici dels Tècnics que subscriuen queden reflectides en aquest document totes les condicions i 
normatives prescrites per a un Projecte de Reparcel·lació de conformitat a la legislació urbanística 
vigent,  restant a l’espera de les consideracions i suggeriments del serveis tècnics municipals. 

 

 

Xavier Figueras i Claret      Laura López Domènech 
Advocat. 18.666 ICAB      Advocada. 29.670 ICAB  
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INFORME DE VALORACIÓ 

1. Situació i àmbit de valoració 

Els sòls objecte de la present valoració corresponen a la delimitació del PAU-1 del Pla de 
Millora Urbana Tintes (PMU7).  

 
 

El PAU-1 (en blau sobre l’esquema anterior) té una superfície de 16.570,16 m2 de sòl i abasta 
els terrenys situats al final de l’avinguda dels FFCC en l’encreuament amb l’avinguda del Baix 
Llobregat. 

2. Objecte de la valoració   

El present informe té com objecte la realització de les tasques de valoració necessàries per a 
l’obtenció final dels coeficients d’homogeneïtzació dels aprofitaments contemplats en el 
PAU-1, per tal de poder desenvolupar el projecte de reparcel·lació. 

3. Planejament urbanístic 

El marc urbanístic per al desenvolupament d’aquesta valoració és el Pla de Millora Urbana 
Tintes (PMU7) i, concretament, la regulació que en fa del PAU-1 a l’article 16 de les seves 
Normes: 
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Article 16. Polígon d’Actuació Urbanística 1 (PAU1) 

Abasta la major part de l’àmbit situat entre l’avinguda del Baix Llobregat i el carrer del Marquès de Cornellà. El 
polígon està majoritàriament buit, de manera que facilita el seu desenvolupament. 

   
 
 

 
 

- Objectiu: obtenir els espais lliures que dotin de places i jardins el sud del barri completant el teixit residencial 
i, garantir l’obertura de la vialitat a la cruïlla entre les avingudes del Baix Llobregat i Ferrocarrils Catalans 
finalitzant el passeig. 

- Sistema d’actuació: Reparcel·lació. Modalitat per cooperació. 

- Cessió: l’aprofitament urbanístic s’agrupa en la seva totalitat en el PAU1. Correspon  al 10% resultant de 
l’1,2m2st/m2s sobre el sector i el 15% de l’increment d’aprofitament. 

- Etapes: correspon a l’etapa 1 de la urbanització del sector.  
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- Càrregues externes:  

La urbanització de la plaça Pius XII: corresponen a 612m2 de sòls urbans consolidats destinats a espais lliures. 

La realització de les obres d’urbanització necessàries per a garantir la adequació a la urbanització existent de 
l’entorn immediat: 

a) execució de la vorera nord de l’avinguda Ferrocarrils Catalans entre el límit de l’àmbit i el passatge del 
Transformador en coherència als espais lliures. 

b) substitució del tram de passeig de l’avinguda Ferrocarrils Catalans en la intersecció amb el passatge dels 
Horts a fi de donar continuïtat viària al passatge. 

c) adequació de la vorera oest del passatge dels Horts. 

d) adequació de la vorera al sud de l’àmbit en el front de l’avinguda del Baix Llobregat. 

e) adequació de la cruïlla sud-est entre els carrers Empordanès i Almirall Vierna. 

  
                  

- El tractament i costos d’abocador per a sòls contaminats anirà a càrrec de cada propietari, en funció de 
la contaminació de la respectiva finca aportada, d’acord amb els article 127.3.a) Càrregues 
d’urbanització i 144.1.e) Contingut de la Memòria del Reglament de la Llei d’urbanisme.  

- La cessió dinerària corresponent a zona verda es calcula a partir del valor del sòl urbanitzat del sector, a 
partir de la formula següent: 

  Vsòl =     VM - Cv 

                                     K 

On: 

Vsòl=  Valor sòl urbanitzat que coincideix amb el valor unitari d’espais lliures. 

VM= Valor Mercat del producte immobiliari excepte la cessió d’aprofitament urbanístic. 

Cu= Carregues Urbanístiques (urbanització + indemnització). 

K= Coeficient de ponderació que segons el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por lo que se aprueba el 
Reglamento de valoracions de la Ley de Suelo, el Reglament oscil·la entre l’article 1,2 i 1,5. 
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4. Criteris de valoració 

S’estableixen els criteris de valoració d’acord amb el Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana i el Real 
Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la llei 
de sòl. 

És d’aplicació l’article 40 de la Llei de sòl 7/2015: 

Art. 40 Valoración del suelo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas. 

1. Cuando, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados, deban valorarse las aportaciones de suelo 
de los propietarios partícipes en una actuación de urbanización en ejercicio de la facultad establecida en la 
letra c) del apartado 2 del artículo 13, para ponderarlas entre sí o con las aportaciones del promotor o de la 
Administración, a los efectos del reparto de los beneficios y cargas y la adjudicación de parcelas resultantes, el 
suelo se tasará por el valor que le correspondería si estuviera terminada la actuación. 

Atenent l’anterior article, el valor del sòl urbanitzat és el que correspondria si estigués 
acabada la urbanització, calculat d’acord amb l’apartat 1 i 2 de l’article 22 del Reglament 
de valoracions de la llei del sòl. 

Artículo 22. Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado. 

1. El valor en situación de suelo urbanizado no edificado, o si la edificación existente o en curso sea ilegal o se 
encuentre en situación de ruina física, se obtendrá aplicando a la edificabilidad de referencia determinada 
según lo dispuesto en el artículo anterior, el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, de 
acuerdo con la siguiente expresión: 

VS = ∑Ei x VRSi 

Siendo: 

VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo. 

Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros cuadrados edificables por 
metro cuadrado de suelo. 

VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros por metro cuadrado 
edificable. 

2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que hace referencia el 
apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de acuerdo con la siguiente expresión: 

VRS = Vv/K - Vc 

Siendo: 

VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. 

Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto inmobiliario 
acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros por metro 
cuadrado edificable. 

K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y 
promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria para 
la materialización de la edificabilidad. 

Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser reducido o aumentado de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situación de urbanizado destinados a la 
construcción de viviendas unifamiliares en municipios con escasa dinámica inmobiliaria, viviendas sujetas a un 
régimen de protección que fije valores máximos de venta que se aparten de manera sustancial de los valores 
medios del mercado residencial, naves industriales u otras edificaciones vinculadas a explotaciones 
económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen la reducción del componente de gastos generales 
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como son la calidad y la tipología edificatoria, así como una menor dinámica del mercado inmobiliario en la 
zona. 

b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en situación de urbanizado destinados a 
promociones que en razón de factores objetivos como puedan ser, la extraordinaria localización, la fuerte 
dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la tipología edificatoria, el plazo previsto de comercialización, el riesgo 
previsible, u otras características de la promoción, justifiquen la aplicación de un mayor componente de gastos 
generales. 

Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será el resultado de 
sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el 
importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las 
obras y otros gastos necesarios para la construcción del inmueble. 

5. Càlcul del valor del sòl urbanitzat pel mètode residual estàtic 

En aquest punt es determinen els paràmetres necessaris de cada un dels usos previstos al 
PAU-1, per a l’obtenció dels coeficients d’homogeneïtzació: 

- Valor de venda a preu de mercat de l’edifici acabat (Vv) 
- Valor de construcció de l’ús considerat (Vc) 
- Coeficient de ponderació (K) 
- Valor de repercussió del sòl (VRS) 

5.1. Valor de venda (Vv) 

Per a cadascun dels productes immobiliaris, s’ha realitzat un estudi de mercat mitjançant 
l’obtenció de diferents testimonis de la zona i característiques similars. Dits testimonis s’han 
extret de portals de venda d’internet en el moment de redacció del present informe. Els 
anuncis amb totes les dades resten recollits al final del document com a Annex 1. 

Habitatge Lliure: 
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Local comercial/oficines: 

  
 

Una vegada fet el recull dels testimonis de la zona, es parteix del seu rati €/m2st construït i se 
li apliquen una sèrie d’ajustos: 

- Per una banda, el valor de l’oferta inicial normalment no es correspon amb el valor que 
finalment es fixa per a la transacció donat que entremig es dóna un procés de 
negociació a la baixa. I tot i que de vegades s’ha defensat que pel cas de l’obra nova 
no es produeix aquesta negociació i que el seu preu de sortida és fixe, l’experiència en 
el mercat immobiliari de Cornellà conclou que aquest “factor de negociació” és 
aplicable tant a l’obra nova com a la segona mà i, en termes generals per aquest 
estudi, es considera d’un 5%. Puntualment es poden aplicar percentatges superiors si 
l’immoble té alguna condició particular que atorgui més força al comprador potencial 
per a incrementar la rebaixa. 

- Un altre factor a considerar és l’existència o no d’un intermediari (API) en l’operació de 
compra-venta. Segons dades obtingudes de l’activitat immobiliària actual, el 
percentatge que rep aquest API i que es detreu del valor de venda final està als voltants 
del 3%. 

- Finalment, i donat que cada mostra de mercat té unes característiques que la 
distancien en relació al producte a valorar, s’han d’aplicar coeficients 
d’homogeneïtzació en funció de cada un dels paràmetres que més influència tenen 
sobre el valor de l’immoble. El valor promig de venda obtingut sense homogeneïtzar no 
és indicatiu ni equiparable al producte immobiliari objecte de valoració. 

Per tal de determinar quin és el coeficient d’homogeneïtzació més adient a aplicar a cada 
un dels testimonis, cal comparar-los amb l’objecte de valoració en funció d’una sèrie de 
paràmetres relatius a la naturalesa de l’immoble: situació, antiguitat, qualitat, etc. 

Els paràmetres de comparació i els coeficients d’homogeneïtzació utilitzats per a cada un 
dels usos són els que es detallen a continuació: 
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Situació 

Es valora en funció de diversos factors com és la distància al nucli de població, la 
disponibilitat de transport públic proper, la distància a vies de comunicació urbana i 
interurbana, la proximitat a zones d’aparcament, la proximitat a equipaments municipals, la 
representativitat de l’edifici en la seva zona, la proximitat a zones comercials, etc. 

Característiques constructives i distribució 

S’ha de tenir en compte la qualitat de la construcció així com els seus acabats i la 
funcionalitat de la distribució en funció de la demanda del mercat. 

Antiguitat i estat de conservació:  

Els testimonis de segona mà s’han de comparar segons la seva antiguitat i el seu estat de 
conservació, així com les intervencions de rehabilitació o reforma que s’hi hagin executat. 

Instal·lacions i equipament:  

Cal considerar si els immobles i/o les finques en les que es troben, tenen unes instal·lacions i 
equipaments adients a la demanda actual del mercat i amb les energies que s’utilitzen per 
al seu subministrament (gas natural, electricitat, gas butà...), si gaudeixen de calefacció, aire 
condicionat o, tanmateix, són necessàries intervencions d’adaptació i millores de les 
mateixes. 

Superfície construïda:  

Per norma general, el preu per metre quadrat d’un habitatge de superfície reduïda és 
superior al d’un habitatge amb més superfície i per aquest motiu cal l’aplicació d’un 
coeficient corrector. 

Ascensor:  

En el cas d’un habitatge, la presència o no d’ascensor incideix notablement en el seu valor. 
En finques sense ascensor, a mesura que la ubicació del testimoni estigui més amunt, s’haurà 
d’aplicar un coeficient de correcció més alt, per tal d’equiparar-lo a l’objecte de la 
valoració. 

Superfície i longitud de façana:  

Un dels paràmetres que més influeix en la valoració dels locals comercials és la longitud de 
façana a carrer i d’accessibilitat del client potencial cap a l’interior, així com el possible 
accés independent per a les mercaderies. 

Segons l’exposat, els paràmetres de comparació i els coeficients d’homogeneïtzació utilitzats 
per cada un dels usos es detalla a continuació: 

 

HABITATGE LLIURE
valor ofertat sup marge construcció antiguitat instal.lac.

€ m2st €/m2st negociació API situació distribució conservació equipament superfície ascensor C €/m2st

1 7 1 1 1 0,88

2 1 1 7 7 1 1 1 1 0,94 7

3 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,28 1

4 77 117 7 1 1 1 1 1 0,97 1

5 117 7 7 1 1 1 1 1 1 1,07 1

6 1 1 7 7 1 1 1 1 1 0,96 1

2.991,48



OBTENCIÓ DELS COEFICIENTS D’HOMOGENEÏTZACIÓ DELS APROFITAMENTS DEL PAU-1 (PMU7 TINTES) 
Cornellà del Llobregat    Gener 2020   
 

8 
 

 
 

On: 

1,00 significa que el testimoni és igual que el model i no és necessari efectuar cap 
correcció. 

0,98 significa que el testimoni és “millor” que el model a valorar; el valor es redueix d’acord 
amb el coeficient determinat per cada un dels usos per a “igualar-lo” al model. 

0,95 significa que el testimoni és “bastant millor” que el model a valorar; el valor es redueix 
bastant d’acord amb el coeficient determinat per cada un dels usos per a “igualar-lo” al 
model. 

0,90 significa que el testimoni és “molt millor” que el model a valorar; el valor es redueix 
considerablement d’acord amb el coeficient determinat per cada un dels usos per a 
“igualar-lo” al model. 

1,05 significa que el testimoni és “quelcom pitjor” que el model a valorar; el valor 
s’incrementa d’acord amb el coeficient determinat per cada un dels usos per a “igualar-lo” 
al model. 

1,10 significa que el testimoni és “pitjor” que el model a valorar; el valor s’incrementa 
bastant d’acord amb el coeficient determinat per cada un dels usos per a “igualar-lo” al 
model. 

1,15 significa que el testimoni és “molt pitjor” que el model a valorar; el valor s’incrementa 
considerablement d’acord amb el coeficient determinat per cada un dels usos per a 
“igualar-lo” al model. 

Segons tot l’exposat, els quadres de comparació i homogeneïtzació dels testimonis de 
mercat d’habitatges en edificis plurifamiliars i de locals comercials/oficines són: 

- Habitatge lliure:  2.991,48 €/m2st 
- Local comercial:  1.255,01 €/m2st 
Pel que fa a l’habitatge amb protecció, el preu de venda màxim legal ve regulat pel Decret 
75/2014, de 27 de maig del Pla per al dret a l’habitatge. En aquest decret, entre d’altres, es 
determinen les zones geogràfiques de protecció oficial segons el preu màxim de venda.  Pel 
cas del municipi de Cornellà de Llobregat, li són d’aplicació el preus de la zona A pel que fa 
a l’habitatge de protecció oficial en règim especial i general. Quan als preus de l’habitatge 
de protecció de preu concertat, és d’aplicació el preu de la zona A2: 

- Protecció oficial amb règim general (Zona A):  1.940,48€/m2st útil 
- Protecció preu concertat (Zona A2):   3.001,68€/m2st útil 
La relació entre superfície útil i construïda, en base a l’experiència de dos projectes a 
Cornellà, és del 76,3% (promoció Sandor de 84 habitatges) i del 77,0% (promoció Pisa de 85 

LOCAL COMERCIAL
valor ofertat sup marge construcció antiguitat instal.lac. façana

€ m2st €/m2st negociació API situació distribució conservació equipament superfície C €/m2st

1 7 7 1 71 1 1 1 1 1 1 1,00 1 7

2 1 17 7 1 1 0,73 1 7

3 7 1 1 11 7 1 1 1 1 1 0,96 1

4 1 7 1 1 1 1 0,97 1

5 1 1 7 1 7 1 1 1 1 1,00

6 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1,01 1 1

1.255,01
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habitatges). Si es pren com a referència el valor arrodonit del 75% s’obtenen els següents 
valors per als habitatges de protecció: 

- Habitatge protegit en règim general zona A: 1.940,48 x 0,75 = 1.455,36€/m2st 
- Habitatge protegit preu concertat zona A2: 3.001,68 x 0,75 = 2.251,26€/m2st 
Per tant, el resum dels valors de mercat de tots els usos lucratius presents en el PAU-1 del 
PMU7 Tintes, és: 

 
 

5.2. Valor de construcció (Vc) 

Per a determinar el valor de construcció del producte immobiliari previst al PAU-1, es parteix 
de dues fonts que permeten obtenir un preu de construcció fiable en base a valors 
publicats: 

- Revistes especialitzades del ram de la construcció, concretament, el Boletín Económico 
de la Contrucción, en endavant, BEC, (núm.319 d’agost de 2019) i la revista EMEDOS 
(núm.173 del 3erT de 2019).  

Es tracta de dues publicacions altament conegudes en el sector professional de la 
construcció i de les valoracions i que es poden prendre de referència. Els valors escollits 
corresponen a la combinació dels models publicats més semblants als previstos en el PAU-1. 
Al BEC, el valor de construcció de l’habitatge lliure s’ha considerat el valor del model de la 
pàgina 208 (1.162,60€/m2st). A la revista EMEDOS, el valor de construcció de l’habitatge lliure 
s’ha considerat el valor del model de la pàgina 215 (926,53€/m2st). Els models esmentats 
resten recollits a l’Annex 2. 

Segons tot l’exposat, el quadre que segueix recull la mitjana aritmètica dels diversos models 
per règim residencial i publicació (BEC i EMEDOS): 

 
 

El cost de construcció obtingut d’aquestes revistes especialitzades (Vc) correspon al 
Pressupost d’Execució per Contracta (PEC) on es considera la suma del Pressupost 
d’Execució Material de l’obra (PEM) més les despeses generals i el benefici industrial del 
constructor (20% del PEM). Per tant, a aquest PEC cal afegir-li els següents conceptes: 

1. Honoraris tècnics per projectes i direcció de les obres (Dh). Es fixen en el 7,5% del PEC. 

2. Les despeses de Seguretat i Salut que s’estableixen en un 2% del PEC. 

Valors en venda (Vv) dels productes immobiliaris acabats nous
ús/tipologia coeficient

€/m2 útil €/m2 construït m2st útil/m2st const

HPRG 1 1.455,36 0,75

HPPC 1 2.251,26 0,75

HLL 2.991,48

Comercial 1.255,01

Valor de venda (Vv)

Residencial
Plurifamiliar

LLIURE
Segons ponderació valors revistes BEC i EMEDOS

Cc  PEM  DG i BI 1.091,09
BEC 1 1

EMEDOS 1 1
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3. Els costos de llicències, taxes de construcció i anàlegs (Dll). Es fixen en el 4,8% del PEC. 

- Pel cas dels locals comercials en planta baixa, donat que no s’han trobat models 
equiparables en les revistes especialitzades, s’ha fet servir la publicació de 2019 
l’Agència Tributària de Catalunya (en endavant, ATC) pel que fa als valors bàsics dels 
immobles urbans, el sòl, les construccions i els índex correctors.  

En aquest document s’estableix un mòdul M, expressat en €/m2st d’una construcció d’ús 
residencial plurifamiliar de categoria mitjana en illa tancada, equivalent als considerats de 
categoria quarta en el quadre de coeficients de valor de les construccions del Reial decret 
1020/93, pel qual s’aproven les normes tècniques i el quadre marc de valors del sòl i de les 
construccions a fi de determinar el valor cadastral dels béns immobles de naturalesa urbana. 

El mòdul M referit a la publicació del 2019 de l’ATC s’estableix en un valor de 800€/m2st. A 
aquest mòdul se li apliquen dos factors multiplicadors que es refereixen, respectivament, a la 
tipologia i a la qualitat de les construccions a partir dels quals s’obté un valor de la 
construcció de cada un dels usos apte per prendre com a referència. 

S’ha considerat que els locals comercials tenen una qualitat mitjana (800€/m2, pàgina 12 de 
l’ATC) però, en tractar-se de locals diàfans, sense distribució interior o acabats, es redueix el 
valor unitari en un 50%, essent el valor a considerar de 400€/m2st. 

L’import de M ja integra el PEM, el benefici industrial, els honoraris tècnics, les llicències i les 
assegurances del procés d’edificació. 

Segons tot l’exposat, el valor de construcció (Vc) utilitzat en la present valoració, correspon 
als valors resultants dels obtinguts a través de les revistes de la construcció i el de l’Agència 
Tributària de Catalunya: 

 
(*) El valor del Vc del HPRG no és necessari a aquests efectes, donat que el VRS d’aquest tipus d’habitatge 
s’ajusta a les determinacions del Decret 75/2014, tal com s’explica en el punt següent. 

5.3. Valor de repercussió del sòl (VRS) 

El valor unitari de repercussió del sòl, calculat pel mètode residual estàtic, s’obté per 
aplicació de la fórmula expressada en el punt 4.Criteris de valoració, amb totes les variables 
calculades anteriorment. 

Pel cas de l’habitatge amb protecció oficial en règim general i especial, el valor màxim de 
venda s’ha calculat tenint en compte el compliment de l’article 48 del Decret 75/2014 on es 
determina el preu màxim de venda del sòl destinat a la construcció d’habitatges amb 
protecció oficial: 

Residencial Residencial Residencial Comercial
Plurifamiliar Plurifamiliar Plurifamiliar Planta baixa

LLIURE HPPC HPRG (*)
Segons ponderació valors revistes BEC i EMEDOS

Cc  PEM  DG i BI 1 1
BEC 11

EM EDOS 1 1

Dc  altres despeses 14,30% 1
Honoraris 7,50% 81,83
Seguretat i salut 2,00% 21,82
Llicències 4,80% 52,37

(Vc) 1.247,12 1.197,23

Segons valors Agència Tributària de Catalunya 2019

(Vc) 400,00
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Article 48. Preu de venda del sòl destinat a la construcció d’habitatges amb protecció oficial 

Els preus de venda del sòl urbanitzat qualificat urbanísticament per a la construcció d’habitatges amb protecció 
oficial seran equivalents al seu valor residual, i no poden superar, en la zona geogràfica A, el 20% del preu 
màxim de venda per metre quadrat de superfície útil dels habitatges de protecció oficial de règim general i 
especial. A la resta de zones geogràfiques el percentatge del preu màxim es redueix al 15%. Aquesta limitació 
serà d’aplicació a sòls amb instruments de gestió urbanística que s’aprovin inicialment a partir de l’entrada en 
vigor d’aquest Decret. 

Per tant, el preu de venda del sòl destinat a la construcció d’habitatges amb protecció 
oficial en règim general i especial per a la zona geogràfica A (com és el cas de Cornellà de 
Llobregat), no podrà superar el 20% del preu màxim de venda per metre quadrat de 
superfície útil dels habitatges amb protecció oficial de règim general. D’aquesta manera, tal 
com resta recollit al quadre que segueix, el preu màxim de venda per al sòl urbanitzat i 
qualificat per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial en règim general és de 
291,07€/m2st. 

  
 

5.4. Coeficients d’homogeneïtzació resultants: 

L’aplicació dels anteriors valors unitaris de repercussió del sòl per cada ús permet calcular el 
valor total del sòl urbanitzat de l’àmbit: 

 
 

 

 Barcelona, Gener de 2020 

 

 

 

JUAN ANTONIO MANCIÑEIRAS VAZ-ROMERO, arquitecte  MANEL PARÉS TOLL, arquitecte 

Residencial Residencial Residencial C mercial
Pluri amiliar Pluri amiliar Pluri amiliar Planta bai a

Us s PRG PPC LL
valor de venda Vv

 ( m st til) 1 1
 ( m st c nst) 7 1.455,36 2.251,26 2.991,48 1.255,01

valor de construcció Vc
 ( m st c nst) 1.197,23 1.247,12 400,00

coeficient K
( ) 0,20 1,30 1,40 1,40

VRS
291,07 534,51 889,65 496,44

Coeficients d'homogeneïtzació ( C )

Residencial Residencial Residencial C mercial
Pluri amiliar Pluri amiliar Pluri amiliar Planta bai a

Us s PRG PPC LL
m st 1 7 1
C 0,33 0,60 1,00 0,56
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DOCUMENTACIÓ ANNEXA 
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ANNEX 1. Mostres de mercat per a la determinació del Vv 
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ANNEX 2. Fitxes revistes especialitzades per a la determinació del Vc 

  

 

 











 











  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VALORACIÓ DELS ELEMENTS EXISTENTS AL PAU-1 (PMU7 TINTES). 
Cornellà de Llobregat. 

 

MANCIÑEIRAS/PARÉS, arquitectes associats S.L. Gener 2020 
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MEMÒRIA 

 Recull d’informació i treball de camp. Estructura de la propietat. 0.

Per poder dur a terme la reparcel.lació del PAU-1 i el conseqüent repartiment de beneficis i 
càrregues, és necessari realitzar una tasca de treball de camp i recull d’informació dels 
elements i drets existents a les finques afectades. 

A partir del plànol de topogràfic i de propietats subministrat per PROCORNELLÀ, s’ha portat a 
terme la comprovació de les finques, revisant les fitxes cadastrals i procedent a visitar- les in 
situ. 

Com a Annex del present treball s’adjunta el resultat de la investigació de camp, resumit en 
un fitxa pormenoritzada per a cadascuna de les finques afectades. 

Per avaluar els drets d’arrendataris i de les activitats econòmiques existents s’han plantejat 
facturacions anuals i costos de personal a partir d’una estimació en virtut del personal 
treballador i les instal·lacions observades durant la visita. 

Les propietats incloses dins del PAU-1 són les recollides en el plànol que segueix: 

 
 

La relació de propietaris i superfícies de les finques segons plànol topogràfic actualitzat, amb 
la incorporació de les seves referències cadastrals, és la següent: 
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 Criteris de valoració 1.

D’acord a la inspecció realitzada al territori i amb la informació de la que disposem, hem 
calculat la indemnització dels següents béns i drets afectats per l’execució del planejament: 

� Edificis i d’altres elements inclosos dins l’àmbit de planejament 

� Titulars de locals amb activitat Econòmica 

� Indemnitzacions pel dret a re allotjament 

Cal esmentar que posteriorment caldrà revisar si existeixen d’altres càrregues tals com: drets 
reals, càrregues incompatibles i altres drets d’arrendament i ocupació. 

Quan a la valoració d’edificacions i altres elements es pren, quan al valor de reposició, els 
criteris del Reial decret 1020/1993, de 25 de juny, pel qual s'aproven les normes tècniques de 
valoració i el quadre marc de valors del sòl i de les construccions per a determinar el valor 
cadastral dels béns immobles de naturalesa urbana. 

Quan a la valoració d’activitats preexistents, es realitza conformement als criteris de la 
legislació general d'expropiació forçosa, per remissió a aquesta legislació del Reial decret 

Estructura de la propietat PAU 1 (segons plànol topogràfic)

TITULARS  I CA RE ER CIA CADASTRAL m %
COR ELL  TI TES SL SU 8.475,37 51,06%

  c P Ferr carils  1 T 1 DF 7 C 1 T 1
  Passei  Ferr carrils 17 C  b T 1 DF 7 C 1BT 1
  c  Marqu s C rnellà   b1 T 1 1 7DF 7 C 1AT 1 7
  c  Marqu s C rnellà b1 T 11 1 DF 7 C 1 T 1
  c  Marqu s C rnellà  b11 T 1 1 DF 7 C 1 T
  c  Marqu s C rnellà  b1 T 1 1 DF 7 C 1UT

T 1 1 DF 7 C 1 T
  c  Marqu s C rnellà 7  b T 1 1 DF 7 C 1ST
  Passei  Ferr carrils 1  C  c T 1 DF 7 C 1TT
  Passei  Ferr carrils    C  c1 T 1 DF 7 C 1LT 7
  Passei  Ferr carrils 1   C  c T 1 DF 7 C 1OT 1 7 7
  Passei  Ferr carrils 1  C  c7 T 1 1 DF 7 C 1 T 71
P Barcel na   c T 1 1 DF 7 C 1MT 1 1

DESARROLLO URBA O DE COR ELL ,S.A. 467,70 2,82%
 c Emp rdan s  T DF 7 C 1BT 7 7

CAT 2002 PROMOCIO ES I MOBILIARIAS, S.L. 942,99 5,68%
 c Emp rdan s (linde b  bis) T 7 1 1 DF 7 C 1AT

GEL BERTRA  CORACH 386,30 2,33%
 c Almirall ierna  1 T 1 11DF 7 C 1BT

GE ERALITAT DE CATALU A .CC. 2.091,00 12,60%
T DF 7 C 1BT
T DF 7 C 1BT

VALE T  SA TOS BARBA I SO IA SA TOS MU O 267,87 1,61%
c  Emp rdan s T 1 DF 7 C 1 T 7 7

PH BOLA CE SL 499,50 3,01%
 c Emp rdan s  1  T DF 7 C 1GT

M  ISABEL D A  RAMO 290,91 1,75%
 Passei  Ferr carrils C  (p 1) T 1 1DF 7 C 1GT 1

AMPARO RIUS RAMO 135,17 0,81%
 Passei  Ferr carrils C  (p ) T 1 DF 7 C 1 T 1 17

GERMA ES M  MO TSERRAT I M  LUISA SOL  BOSCH 353,50 2,13%
 Passei  Ferr carrils C  (p ) T 7 1 DF 7 C 1TT

S MA S STEM ESPA OLA, S.A 305,02 1,84%
 Passei  Ferr carrils T 1 DF 7 C 1FT

SERSET I VEST, S.L. 330,83 2,27%
Passei  Ferr carrils T 1 7DF 7 C 1MT

total s ls privats
TOTAL S LS REPARTIME T 12.455,16 75,04%

s ls Generalitat catalunya .CC 2.091,00 12,60%
domini públic carrer de l'Empurdan s 2.051,88 12,36%

TOTAL PAU 1 16.598,04 100,00%

7
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legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i 
Rehabilitació Urbana. 

Pel que fa als imports de re allotjament, s’ha calculat per diferència de rendes de lloguer, pel 
període màxim de 10 anys, en coherència amb la jurisprudència existent. 

 Edificacions i altres elements inclosos dins del PAU-1 1.1.

En aquest apartat es valoren totes les construccions i elements existents dins l’àmbit del 
Planejament que es pretén executar. 

D’acord amb els criteris del valor de reposició, corregit pels coeficients d’ús, antiguitat, i 
conservació, d’acord amb els que disposa el R.D. 1020 / 1993 de 25 de juny, s’aplica la 
següent formulació: 

Valor construcció= cost construcció “a nou” x C antiguitat x C conservació 

 Cost de construcció ‘a nou’ 1.1.1.

El cost de construcció considerant que l’edifici fos nou s’ha obtingut d’acord al Butlletí 
Econòmic de la Construcció (BEC 3er Trimestre 2019): 

� Edificació nau industrial / local        490,87 €/m² 

� Edificació industria mixta oficines:        657,81  €/m² 

� Edificació habitatge unifamiliar entremitgeres (1P) 1.184,28  €/m² 

� Edificació habitatge unifamiliar entremitgeres (2 P) 1.112,35  €/m² 

� Edificació habitatge plurifamiliar(2 P)     966,54  €/m² 

� Altres (coberts, magatzems, etc.)      220,89  €/m² (45% nau) 

� Tanca maó           113,81  €/ml (50% mòdul BEC) 

� Tanca metàl·lica simple torsió          26,12  €/ml 

Sobre aquest preus, i en funció de la tipologia, s’ha aplicat en algun cas un coeficient 
corrector per tipologia del 0,85. 

 Coeficient d’antiguitat 1.1.2.

El coeficient d’antiguitat s’ha determinat aplicant la taula annexa, que calcula la 
depreciació per antiguitat en funció de l’edat de l’edifici, tenint en compte l’ús de 
l’immoble i la seva categoria constructiva. 

 
t H 

 
 

Anys complerts 

Ús 1° Ús 2° Ús 3° 

Categories Categories Categories 
3-4 3-4 3-4 

1-2   5-6  7-8-9 1-2   5-6  7-8-9 1-2   5-6  7-8-9 
0- 4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5- 9 0,93 0,92 0,90 0,93 0,91 0,89 0,92 0,90 0,88 

10-14 0,87 0,85 0,82 0,86 0,84 0,80 0,84 0,82 0,78 

15-19 0,82 0,79 0,74 0,80 0,77 0,72 0,78 0,74 0,69 

20-24 0,77 0,73 0,67 0,75 0,70 0,64 0,72 0,67 0,61 
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25-29 0,72 0,68 0,61 0,70 0,65 0,58 0,67 0,61 0,54 

30-34 0,68 0,63 0,56 0,65 0,60 0,53 0,62 0,56 0,49 

35-39 0,64 0,59 0,51 0,61 0,56 0,48 0,58 0,51 0,44 

40-40 0,61 0,55 0,47 0,57 0,52 0,44 0,54 0,47 0,39 

45-49 0,58 0,52 0,43 0,54 0,48 0,40 0,50 0,43 0,35 

50-54 0,55 0,49 0,40 0,51 0,45 0,37 0,47 0,40 0,32 

55-59 0,52 0,46 0,37 0,48 0,42 0,34 0,44 0,37 0,29 

60-64 0,49 0,43 0,34 0,45 0,39 0,31 0,41 0,34 0,26 

65-69 0,47 0,41 0,32 0,43 0,37 0,29 0,39 0,32 0,24 

70-74 0,45 0,39 0,30 0,41 0,35 0,27 0,37 0,30 0,22 

75-79 0,43 0,37 0,28 0,39 0,33 0,25 0,35 0,28 0,20 

80-84 0,41 0,35 0,26 0,37 0,31 0,23 0,33 0,26 0,19 

85-89 0,40 0,33 0,25 0,36 0,29 0,21 0,31 0,25 0,18 

90-más 0,39 0,32 0,24 0,35 0,28 0,20 0,30 0,24 0,17 

 
 Coeficient d’estat de conservació 1.1.3.

Pel que fa  al coeficient per estat de conservació, s’aplica el següent criteri, amb els 
següents coeficients: 

� Normal:  1,00. Construccions que, tot i la seva edat, no necessiten reparacions 
importants). 

� Regular:  0,85. Construccions que presenten defectes permanents, sense que 
comprometin las normals condicions d’habitabilitat i estabilitat). 

� Deficient:  0,50. Construccions que precisen reparacions de relativa importància, 
comprometent les normals condicions d’habitabilitat i estabilitat). 

� Ruïnós:   0,00. Construccions manifestament inhabitables o declarades legalment en 
ruïna. 

 Activitats en funcionament dins del PAU-1 1.2.

Els titulars locals amb activitat econòmica tenen dret a la indemnització en base a una sèrie 
de conceptes: 

1. Despeses de trasllat: Inclou les tasques de desmuntatge i muntatge dels elements 
recuperables, la càrrega i descàrrega en el nou local, així com el seu transport. 

2. Despeses d’obertura: Inclou  els honoraris de redacció de contracte, de projecte d’obres 
d’adaptació i adequació del nou local, taxes Municipals i llicències d’obres, instal•lacions i 
obertura. 

3. Despeses de nova instal·lació: Inclou l’execució d’instal·lació elèctrica per alimentació de 
maquinària i adaptació d’instal·lació d’enllumenat. 

4. Despeses d’adequació: Inclou les obres de condicionament del nou local sense incloure 
millores respecte a l’actual. 

5. Indemnització per pèrdua de beneficis: Inclou la indemnització pel capital perdut com a 
conseqüència de la paralització de les activitats fins la normalització de la clientela, i pel 
cessament de producció i venda durant el temps de trasllat i instal·lació. 
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6. Indemnització al personal: Correspon a les quantitats a les que el titular haurà de fer front 
per despeses de personal (sous i quotes a la Seguretat Social), durant la paralització de 
l’activitat. 

7. Varis: Inclou les obres d’instal·lació de serveis de subministrament al nou local, incloent 
escomesa d’aigua, llum, força i telèfon i altes a les companyies, confecció de nous impresos 
i targetes, etc. 

Pel que fa als arrendataris, els titulars de drets d’arrendament vigents de locals amb activitat 
econòmica tenen dret a la indemnització en concepte de diferència de rendes, equivalent 
a la diferència de renda en més que hagi de pagar en el temps de vigència del contracte 
per tornar a implantar-se en un local igual en qualitat i situació a aquell del que l’actuació 
urbanística desallotja.  

Pel cas dels sòls inclosos en el PAU-1, del recull de dades i del treball de camp no s’extreu 
que existeixi cap activitat econòmica en funcionament. 

 Habitatges existents dins del PAU-1 1.3.

Els ocupants legals d’habitatge tenen dret a re allotjament. D’acord amb l’estudi de la 
documentació cadastral s’han localitzat tots els habitatges existents i ocupats de l’àmbit. La 
taula que segueix recull els habitatges existents a cada parcel.la, així com el règim dels seus 
ocupants: 

 

 Valoració de béns i drets 2.

A partir de tota la informació exposada en aquest informe s’ha procedit a fer una estimació 
de les indemnitzacions corresponents a les finques incloses dins l’àmbit d’estudi. 

Els quadre resum d’indemnitzacions de construccions i activitats és el següent: 

HABITATGES OCUPATS. C LCUL I DEM IT ACIO S

TITULARS  I CA RE ER CIA CADASTRAL
Rellot ament. 
Diferència de 

rendes
M  ISABEL D A  RAMO

 Passei  Ferr carrils C  (p 1) T 1 1DF 7 C 1GT 1 abitat e PB en ll uer
1 abitat e P 1 en ll uer
1 abitat e P  en ll uer

AMPARO RIUS RAMO
 Passei  Ferr carrils C  (p ) T 1 DF 7 C 1 T 1 abitat e PB en pr pietat

GERMA ES M  MO TSERRAT I M  LUISA SOL  BOSCH 
 Passei  Ferr carrils C  (p ) T 7 1 DF 7 C 1TT 1 abitat e PB 1
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Pel que fa als habitatges ocupats, s’ha considerat en tots els casos una quantitat equivalent 
al dret de re allotjament corresponent a una diferència de rendes de 8,5 €/m² de lloguer 
d’habitatge, aplicant aquesta diferència a un període de 10 anys. 

I DEM IT ACIO S

TITULARS  I CA RE ER CIA CADASTRAL USOS
SUP. CO S.   

TOPOGR IC    
(m ) (ml)

EDI ICACIO S

COR ELL  TI TES SL SU 386.589,39 €            
  c P Ferr carils  1 T 1 DF 7 C 1 T s lar                         

Tanca 17              
  Passei  Ferr carrils 17 C  b T 1 DF 7 C 1BT s lar                         

Tanca 7 1              
  c  Marqu s C rnellà   b1 T 1 1 7DF 7 C 1AT Indust O ic 7 1          

C berts                       
Tanca 1              

  c  Marqu s C rnellà b1 T 11 1 DF 7 C 1 T Industrial                    
Tanca                       

  c  Marqu s C rnellà  b11 T 1 1 DF 7 C 1 T Industrial 7 1            
Tanca                       

  c  Marqu s C rnellà  b1 T 1 1 DF 7 C 1UT C berts                         
Tanca 1                 

T 1 1 DF 7 C 1 T C berts                         
Tanca 11 7                 

  c  Marqu s C rnellà 7  b T 1 1 DF 7 C 1ST Industrial                         
Tanca 11                 

  Passei  Ferr carrils 1  C  c T 1 DF 7 C 1TT s lar                         
Tanca 1                 

  Passei  Ferr carrils    C  c1 T 1 DF 7 C 1LT s lar                         
Tanca                 

  Passei  Ferr carrils 1   C  c T 1 DF 7 C 1OT s lar                         
Tanca              

  Passei  Ferr carrils 1  C  c7 T 1 1 DF 7 C 1 T s lar                         
Tanca 1               

P Barcel na   c T 1 1 DF 7 C 1MT abitat e 111 7            
Tanca 17 1 1               

DESARROLLO URBA O DE COR ELL ,S.A. 15.653,83 €              
 c Emp rdan s  T DF 7 C 1BT abitat e 7 1 7            

C berts                         
Tanques 1 77 1                 

CAT 2002 PROMOCIO ES I MOBILIARIAS, S.L. 2.960,88 €                
 c Emp rdan s (linde b  bis) T 7 1 1 DF 7 C 1AT Ma at em                         

Tanques               
GEL BELTRA  CORACH 69.505,01 €              

 c Almirall ierna  1 T 1 11DF 7 C 1BT Ma at em 7 1           
GE ERALITAT DE CATALU A .CC.  €                          

T DF 7 C 1BT s lar                         
T DF 7 C 1BT s lar                         

VALE T  SA TOS BARBA I SO IA SA TOS MU O 26.586,50 €              

c  Emp rdan s T 1 DF 7 C 1 T C berts            
Tanca                         

PH BOLA CE SL 31.242,28 €              
 c Emp rdan s  1  T DF 7 C 1GT abitat e 1 1           

C berts 17 7 7 71              
Tanca 1 1                  

M  ISABEL D A  RAMO 108.692,54 €            
 Passei  Ferr carrils C  (p 1) T 1 1DF 7 C 1GT abitat e 1          

Tanca 1 7              
AMPARO RIUS RAMO 47.827,70 €              

 Passei  Ferr carrils C  (p ) T 1 DF 7 C 1 T abitat e 7 7           
Tanca 7                 

GERMA ES M  MO TSERRAT I M  LUISA SOL  BOSCH 42.784,93 €              

 Passei  Ferr carrils C  (p ) T 7 1 DF 7 C 1TT abitat e            
Tanca 1 1               

S MA S STEM ESPA OLA, S.A 14.947,38 €              
 Passei  Ferr carrils C  (p ) T 1 DF 7 C 1FT abitat e 1 71           

Tanca 7 1 7              
SERSET I VEST, S.L. 24.041,00 €              

T 1 7DF 7 C 1MT Industrial 1 1            
Tanca 7               

TOTAL                            770.831,43 € 
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JUAN ANTONIO MANCIÑEIRAS VAZ-ROMERO, arquitecte  MANEL PARÉS TOLL, arquitecte 

HABITATGES OCUPATS. C LCUL I DEM IT ACIO S

TITULARS  I CA RE ER CIA CADASTRAL
Rellot ament. 
Diferència de 

rendes
COST

M  ISABEL D A  RAMO 250.920,00 €
 Passei  Ferr carrils C  (p 1) T 1 1DF 7 C 1GT 1 abitat e PB en ll uer  

1 abitat e P 1 en ll uer  
1 abitat e P  en ll uer 1  

AMPARO RIUS RAMO 83.640,00 €              
 Passei  Ferr carrils C  (p ) T 1 DF 7 C 1 T 1 abitat e PB en pr pietat                

GERMA ES M  MO TSERRAT I M  LUISA SOL  BOSCH 100.980,00 €
 Passei  Ferr carrils C  (p ) T 7 1 DF 7 C 1TT 1 abitat e PB 1 1  

TOTAL 435.540,00 €
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itxa T06

Edificació de planta baixa de la finca amb referència cadastral 2184511D 2728C0001BT

Adreça  Carrer Almirall Vierna 21.

Valoració de l'edifici PB . s residencial  Aparcament . Referència document T 6

1. DADES DE L'IMMOBLE

Superfície de sostre 478,00 m
Planta bai a 7  m

C berts  m
Tanques  ml
Antiguitat 1.951

Edat  en anys a efecte de Valoració 68

s 
Planta bai a Aparcament

Conservació       Regular

2. VALOR DE L'EDI ICACI .

2.1 Determinació del valor de reposició brut. VR

Costos de construcció (Cc)
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n

Nau industrial
Preu 7 m
C e  c rrect r per tip l ia

17  m

C st de c nstrucci  edi icaci 17  m
C st c nstrucci  c berts  m
C st c ntrucci  tanques  ml

2.2 Depreciació per antiguitat

s 1er Cate ria 1

C berts
Tanques

2.3 Depreciació per estat de conservació

C Coeficient corrector per estat de conservació 0,85
Estat de c nser aci       Re ular
      N rmal 1
      Re ular
      De icient
      Ru n s

3. VALOR DE TA ACI  RESULTA T

Valor de l'edificació  Superfície x VR x coeficient antiguitat x coeficient conservació

Valor de l'edificació ús planta baixa 1 
Valor de l'edificació ús plantes pis  
Valor de l'edificació TOTAL 69.505,01 €

Valor dels coberts 0,00 €

Valor de les tanques 0,00 €



itxa T07

Edificació de planta baixa de la finca amb referència cadastral 2184510D 2728C0001AT

Adreça  PS errocarrils Catalans 5.

Valoració de l'edifici PB i tanques . s industrial. Referència document T 7

1. DADES DE L'IMMOBLE

Superfície de sostre 0,00 m
N  es eu edi icaci  m
Super ície parcel·la (  m )

C berts  m
Tanques  ml
Antiguitat 2.000

Edat  en anys a efecte de Valoració 19

s 
solar

Conservació       Deficient

2. VALOR DE L'EDI ICACI .

2.1 Determinació del valor de reposició brut. VR

Costos de construcció (Cc)
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n

Tanca ma  
Preu 11 1 ml
C e  c rrect r per tip l ia 1

11 1 m

C st de c nstrucci  edi icaci 1  m
C st c nstrucci  c berts  m
C st c ntrucci  tanques 11 1 ml

2.2 Depreciació per antiguitat

s n Cate ria 7

C berts
Tanques

2.3 Depreciació per estat de conservació

C Coeficient corrector per estat de conservació 0,50
Estat de c nser aci       De icient
      N rmal 1
      Re ular
      De icient
      Ru n s

3. VALOR DE TA ACI  RESULTA T

Valor de l'edificació  Superfície x VR x coeficient antiguitat x coeficient conservació

Valor de l'edificació ús planta baixa  
Valor de l'edificació ús plantes pis  
Valor de l'edificació TOTAL 0,00 €

Valor dels coberts 0,00 €

Valor de les tanques 2.960,88 €



itxa T08

S l sense edificar. Referència cadastral 2184509D 2728C0001 T

Adreça  PS errocarrils Catalans 13.

Valoració tanques. S l sense edificar. Referència document T 8

1. DADES DE L'IMMOBLE

Superfície de sostre 0,00 m
N  es eu edi icaci  m
Super ície parcel·la (  m )

C berts  m
Tanques 17 ml
Antiguitat 2.000

Edat  en anys a efecte de Valoració 19

s 
solar

Conservació       Deficient

2. VALOR DE L'EDI ICACI .

2.1 Determinació del valor de reposició brut. VR

Costos de construcció (Cc)
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n

Tanca ma  
Preu 11 1 m
C e  c rrect r per tip l ia 1

11 1 m

C st de c nstrucci  edi icaci  m
C st c nstrucci  c berts  m
C st c ntrucci  tanques 11 1 ml

2.2 Depreciació per antiguitat

s n Cate ria 7 7

C berts
Tanques 7

2.3 Depreciació per estat de conservació

C Coeficient corrector per estat de conservació 0,50
Estat de c nser aci       De icient
      N rmal 1
      Re ular
      De icient
      Ru n s

3. VALOR DE TA ACI  RESULTA T

Valor de l'edificació  Superfície x VR x coeficient antiguitat x coeficient conservació

Valor de l'edificació ús planta baixa  
Valor de l'edificació ús plantes pis  
Valor de l'edificació TOTAL 0,00 €

Valor dels coberts 0,00 €

Valor de les tanques 2.465,26 €



itxa T09

S l sense edificar. Referència cadastral 2184509D 2728C0001BT

Adreça  PS errocarrils Catalans 17.

Valoració tanques. S l sense edificar. Referència document T 9

1. DADES DE L'IMMOBLE

Superfície de sostre 0,00 m
N  es eu edi icaci  m
Super ície parcel·la (1  m )

C berts  m
Tanques 7  ml
Antiguitat 2.000

Edat  en anys a efecte de Valoració 19

s 
solar

Conservació       Deficient

2. VALOR DE L'EDI ICACI .

2.1 Determinació del valor de reposició brut. VR

Costos de construcció (Cc)
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n

Tanca ma  
Preu 11 1 ml
C e  c rrect r per tip l ia 1

11 1 ml

C st de c nstrucci  edi icaci  m
C st c nstrucci  c berts  m
C st c ntrucci  tanques 11 1 ml

2.2 Depreciació per antiguitat

s n Cate ria 7 7

C berts
Tanques 7

2.3 Depreciació per estat de conservació

C Coeficient corrector per estat de conservació 0,50
Estat de c nser aci       De icient
      N rmal 1
      Re ular
      De icient
      Ru n s

3. VALOR DE TA ACI  RESULTA T

Valor de l'edificació  Superfície x VR x coeficient antiguitat x coeficient conservació

Valor de l'edificació ús planta baixa  
Valor de l'edificació ús plantes pis  
Valor de l'edificació TOTAL 0,00 €

Valor dels coberts 0,00 €

Valor de les tanques 3.231,02 €



itxa T10

Edificació en planta baixa. Referència cadastral 2184507D 2728C0001AT

Adreça  Carrer Marquès de Cornellà 94.

Valoració de l'edifici PB, coberts i tanques. s industrial. Referencia document T 10

1. DADES DE L'IMMOBLE

Superfície de sostre 973,00 m
Planta bai a icina 1  m 1
Planta bai a industria  m

C berts  m 1
Tanques  ml
Antiguitat edificacions 1.958
Antiguitat tanques 2.000

Edat  en anys a efecte de Valoració edificacios 61
Edat  en anys a efecte de Valoració tanques 19

s Industrial

Conservació edificació       Regular
Conservació tanques       Deficient

2. VALOR DE L'EDI ICACI .

2.1 Determinació del valor de reposició brut. VR

Costos de construcció (Cc)
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n

Preu O icina 7 1 m
Preu Nau Ind 7 m
C e  c rrect r per tip l ia 1

B letín Ec n mic  de la C nstrucci n
Tanca ma  
Preu 11 1 ml
C e  c rrect r per tip l ia 1

11 1 ml

C st de c nstrucci  O icina 7 1 m
C st de c nstrucci  Nau Ind 7 m
C st c nstrucci  c berts (  nau industrial)  m
C st c ntrucci  tanques 11 1 m

2.2 Depreciació per antiguitat

s 1er Cate ria 
s n Cate ria 

C berts Cate ria 
Tanques Cate ria 7 7

2.3 Depreciació per estat de conservació

C Coeficient corrector per estat de conservació edificació 0,85
Coeficient corrector per estat de conservació tanques 0,50
Estat de c nser aci  edi icaci       Re ular
Estat de c nser aci  tanques       De icient
      N rmal 1
      Re ular
      De icient
      Ru n s



3. VALOR DE TA ACI  RESULTA T

Valor de l'edificació  Superfície x VR x coeficient antiguitat x coeficient conservació

Valor de l'edificació ús planta baixa 1  
Valor de l'edificació ús plantes pis  
Valor de l'edificació TOTAL 215.396,92 €

Valor dels coberts 0,00 €

Valor de les tanques 1.865,03 €



itxa T11

Edificació en planta banixa. Referència cadastral 2184506D 2728C0001 T

Adreça  Carrer Marquès de Cornellà 90.

Valoració de l'edifici PB . s industrial. Referencia document T 11

1. DADES DE L'IMMOBLE

Superfície de sostre 394,00 m
Planta bai a  m

C berts  m
Tanques  ml
Antiguitat 1.965

Edat  en anys a efecte de Valoració 54

s industrial

Conservació       Regular

2. VALOR DE L'EDI ICACI .

2.1 Determinació del valor de reposició brut. VR

Costos de construcció (Cc)
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n

Nau Industrial
Preu 7 m
C e  c rrect r per tip l ia

17  m

C st de c nstrucci  edi icaci 17  m
C st c nstrucci  c berts  m
C st c ntrucci  tanques  ml

2.2 Depreciació per antiguitat

s n Cate ria 

C berts
Tanques

2.3 Depreciació per estat de conservació

C Coeficient corrector per estat de conservació 0,85
Estat de c nser aci       Re ular
      N rmal 1
      Re ular
      De icient
      Ru n s

3. VALOR DE TA ACI  RESULTA T

Valor de l'edificació  Superfície x VR x coeficient antiguitat x coeficient conservació

Valor de l'edificació ús planta baixa  
Valor de l'edificació ús plantes pis  
Valor de l'edificació TOTAL 62.880,08 €

Valor dels coberts 0,00 €

Valor de les tanques 0,00 €



itxa T12

Edificació en planta baixa. Referència cadastral 2184505D 2728C0001HT

Adreça  Carrer Marquès de Cornellà 88.

Valoració de l'edifici PB i tanques. s industrial. Referencia document T 12

1. DADES DE L'IMMOBLE

Superfície de sostre 403,00 m
Planta bai a  m

C berts  m
Tanques  ml
Antiguitat 1.963

Edat  en anys a efecte de Valoració 56

s solar

Conservació       Regular

2. VALOR DE L'EDI ICACI .

2.1 Determinació del valor de reposició brut. VR

Costos de construcció (Cc)
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n

Nau Industrial
Preu 7 m
C e  c rrect r per tip l ia 1

7 m
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n

Tanca ma  
Preu 11 1 m
C e  c rrect r per tip l ia 1

11 1 m

C st de c nstrucci  edi icaci 7 m
C st c nstrucci  c berts  m
C st c ntrucci  tanques 11 1 ml

2.2 Depreciació per antiguitat

s n Cate ria 

C berts
Tanques Cate ria 

2.3 Depreciació per estat de conservació

C Coeficient corrector per estat de conservació 0,85
Estat de c nser aci       Re ular
      N rmal 1
      Re ular
      De icient
      Ru n s

3. VALOR DE TA ACI  RESULTA T

Valor de l'edificació  Superfície x VR x coeficient antiguitat x coeficient conservació

Valor de l'edificació ús planta baixa 7 1  
Valor de l'edificació ús plantes pis  
Valor de l'edificació TOTAL 70.621,96 €

Valor dels coberts 0,00 €

Valor de les tanques 0,00 €



itxa T13

S l sense edificar. Referència cadastral 2184504D 2728C0001UT

Adreça  Carrer Marquès de Cornellà 86.

Valoració tanques. S l sense edificar. Referència document T 13

1. DADES DE L'IMMOBLE

Superfície de sostre 0,00 m
N  es eu edi icaci  m
Super ície parcel·la (  m )

C berts  m
Tanques 1  ml
Antiguitat 1.930

Edat  en anys a efecte de Valoració 89

s industrial
solar

Conservació       Regular

2. VALOR DE L'EDI ICACI .

2.1 Determinació del valor de reposició brut. VR

Costos de construcció (Cc)
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n

Tanca ma  
Preu 11 1 m
C e  c rrect r per tip l ia 1

11 1 m

C st de c nstrucci  edi icaci  m
C st c nstrucci  c berts  m
C st c ntrucci  tanques 11 1 ml

2.2 Depreciació per antiguitat

s n Cate ria 

C berts
Tanques

2.3 Depreciació per estat de conservació

C Coeficient corrector per estat de conservació 0,85
Estat de c nser aci       Re ular
      N rmal 1
      Re ular
      De icient
      Ru n s

3. VALOR DE TA ACI  RESULTA T

Valor de l'edificació  Superfície x VR x coeficient antiguitat x coeficient conservació

Valor de l'edificació ús planta baixa  
Valor de l'edificació ús plantes pis  
Valor de l'edificació TOTAL 0,00 €

Valor dels coberts 0,00 €

Valor de les tanques 228,08 €



itxa T14

S l sense edificar. Referència cadastral 2184503D 2728C0001 T

Adreça  Carrer Marquès de Cornellà 88.

Valoració tanques. S l sense edificar. Referència document T 14

1. DADES DE L'IMMOBLE

Superfície de sostre 0,00 m
N  es eu edi icaci  m
Super ície parcel·la ( 1 m )

C berts  m
Tanques 11  ml
Antiguitat 1.950

Edat  en anys a efecte de Valoració 69

s industrial
solar

Conservació       Regular

2. VALOR DE L'EDI ICACI .

2.1 Determinació del valor de reposició brut. VR

Costos de construcció (Cc)
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n

Tanca ma  
Preu 11 1 m
C e  c rrect r per tip l ia 1

11 1 m

C st de c nstrucci  edi icaci  m
C st c nstrucci  c berts  m
C st c ntrucci  tanques 11 1 ml

2.2 Depreciació per antiguitat

s n Cate ria 7

C berts
Tanques 7

2.3 Depreciació per estat de conservació

C Coeficient corrector per estat de conservació 0,85
Estat de c nser aci       Re ular
      N rmal 1
      Re ular
      De icient
      Ru n s

3. VALOR DE TA ACI  RESULTA T

Valor de l'edificació  Superfície x VR x coeficient antiguitat x coeficient conservació

Valor de l'edificació ús planta baixa  
Valor de l'edificació ús plantes pis  
Valor de l'edificació TOTAL 0,00 €

Valor dels coberts 0,00 €

Valor de les tanques 393,73 €



itxa T15

S l sense edificar. Referència cadastral 2184502D 2728C0001ST

Adreça  Carrer Marquès de Cornellà 78.

Valoració tanques. S l sense edificar. Referència document T 15

1. DADES DE L'IMMOBLE

Superfície de sostre 0,00 m
N  es eu edi icaci  m
Super ície parcel·la ( 7  m )

C berts  m
Tanques 11  m
Antiguitat 1.941

Edat  en anys a efecte de Valoració 78

s industrial
solar

Conservació       Regular

2. VALOR DE L'EDI ICACI .

2.1 Determinació del valor de reposició brut. VR

Costos de construcció (Cc)
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n

Tanca ma  
Preu 11 1 m
C e  c rrect r per tip l ia 1

11 1 m

C st de c nstrucci  edi icaci  m
C st c nstrucci  c berts  m
C st c ntrucci  tanques 11 1 ml

2.2 Depreciació per antiguitat

s n Cate ria 

C berts
Tanques

2.3 Depreciació per estat de conservació

C Coeficient corrector per estat de conservació 0,85
Estat de c nser aci       Re ular
      N rmal 1
      Re ular
      De icient
      Ru n s

3. VALOR DE TA ACI  RESULTA T

Valor de l'edificació  Superfície x VR x coeficient antiguitat x coeficient conservació

Valor de l'edificació ús planta baixa  
Valor de l'edificació ús plantes pis  
Valor de l'edificació TOTAL 0,00 €

Valor dels coberts 0,00 €

Valor de les tanques 352,44 €



itxa T20

Edificació en planta baixa. Referència cadastral 2084502D 2728C0001BT

Adreça  PS errocarrils Catalans 6.

Valoració de l'edifici PB, coberts i tanques. s residencial. Referència document T 20

1. DADES DE L'IMMOBLE

Superfície de sostre 47,00 m
Planta bai a 7  m 111

C berts  m
Tanques 1  ml
Antiguitat 1.940

Edat  en anys a efecte de Valoració 79

s 
Planta bai a Habitatge

Conservació edificació       Regular
Conservació tanques Regular

2. VALOR DE L'EDI ICACI .

2.1 Determinació del valor de reposició brut. VR

Costos de construcció (Cc)
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n
abitat e uni amiliar entre mit eres

Preu 1 1  m
C e  c rrect r per tip l ia

1  m

Tanca ma  
Preu 11 1 ml
C e  c rrect r per tip l ia 1

11 1 m

C st de c nstrucci  edi icaci 1  m
C st c nstrucci  c berts (  nau industrail) 1  m
C st c ntrucci  tanques 11 1 ml

2.2 Depreciació per antiguitat

s 1er Cate ria 7

C berts 7
Tanques 7

2.3 Depreciació per estat de conservació

C Coeficient corrector per estat de conservació edificació 0,85
Coeficient corrector per estat de conservació tanques 0,85
Estat de c nser aci  edi icaci       Re ular
Estat de c nser aci  tanques Re ular
      N rmal 1
      Re ular
      De icient
      Ru n s



3. VALOR DE TA ACI  RESULTA T

Valor de l'edificació  Superfície x VR x coeficient antiguitat x coeficient conservació

Valor de l'edificació ús planta baixa 1 7  
Valor de l'edificació ús plantes pis  
Valor de l'edificació TOTAL 14.879,62 €

Valor dels coberts 0,00 €

Valor de les tanques 774,21 €



itxa T21

Edificació de planta baixa de la finca amb referència cadastral 2084503D 2728C

Adreça  PS errocarrils Catalans 8.

Valoració de l'edifici PB . s industrial. Referència document T 21

1. DADES DE L'IMMOBLE

Superfície de sostre 0,00 m
Planta bai a  m

C berts  m la it a del cadastre n   acl
Tanques  m
Antiguitat 1.969

Edat  en anys a efecte de Valoració 50

s 
Magatzem

Conservació Regular

2. VALOR DE L'EDI ICACI .

2.1 Determinació del valor de reposició brut. VR

Costos de construcció (Cc)
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n

Nau Industrial
Preu 7 m
C e  c rrect r per tip l ia 1

C st de c nstrucci  edi icaci  m
C st c nstrucci  c berts (  nau indsutrial)  m
C st c ntrucci  tanques 11 1 ml

2.2 Depreciació per antiguitat

s n Cate ria 

C berts
Tanques

2.3 Depreciació per estat de conservació

C Coeficient corrector per estat de conservació 0,85
Estat de c nser aci       Re ular
      N rmal 1
      Re ular
      De icient
      Ru n s

3. VALOR DE TA ACI  RESULTA T

Valor de l'edificació  Superfície x VR x coeficient antiguitat x coeficient conservació

Valor de l'edificació ús planta baixa  
Valor de l'edificació ús plantes pis  
Valor de l'edificació TOTAL 0,00 €

Valor dels coberts 26.586,50 €

Valor de les tanques 0,00 €



itxa T22

Edificació en planta baixa i pis. Referència cadastral 2084504D 2728C0001GT

Adreça  PS errocarrils Catalans 6.

Valoració de l'edifici PB i pis , coberts i tanques. s residencial. Referència document T 22

1. DADES DE L'IMMOBLE

Superfície de sostre 105,00 m
Planta bai a ( abitat e)  m
Planta 1 ( abitat e)  m

C berts 17  m
Tanques 1  ml
Antiguitat 1.930

Edat  en anys a efecte de Valoració 89

s 
Planta bai a Habitatge i magatzem
Planta 1 Habitatge

Conservació edificació       Regular
Conservació tanques       Regular

2. VALOR DE L'EDI ICACI .

2.1 Determinació del valor de reposició brut. VR

Costos de construcció (Cc)
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n
abitat e uni amiliar entre mit eres

Preu 1 1  m
C e  c rrect r per tip l ia

1  m
Nau Industrial
Preu 7 m
C e  c rrect r per tip l ia 1

Tanca ma  
Preu 11 1 ml
C e  c rrect r per tip l ia 1

11 1 ml

C st de c nstrucci  edi icaci 1  m
C st c nstrucci  c berts (  n au industrial)  m
C st c ntrucci  tanques 11 1 ml

2.2 Depreciació per antiguitat

s 1er Cate ria 7

C berts
Tanques

2.3 Depreciació per estat de conservació

C Coeficient corrector per estat de conservació edificació 0,85
Coeficient corrector per estat de conservació tanques 0,85
Estat de c nser aci  edi icaci       Re ular
Estat de c nser aci  tanques       Re ular
      N rmal 1
      Re ular
      De icient
      Ru n s



3. VALOR DE TA ACI  RESULTA T

Valor de l'edificació  Superfície x VR x coeficient antiguitat x coeficient conservació

Valor de l'edificació ús planta baixa 1  
Valor de l'edificació ús plantes pis  
Valor de l'edificació TOTAL 22.460,61 €

Valor dels coberts 7.979,71 €

Valor de les tanques 801,96 €



itxa T23

Edificació en planta baixa i pis. Referència cadastral 2184801D 2728C0001GT

Adreça  PS errocarrils Catalans 2.

Valoració de l'edifici PB i 2 plantes pis , coberts i tanques. s residencial. 
Referència document T 23

1. DADES DE L'IMMOBLE

Superfície de sostre 246,00 m
Planta bai a  m
Planta 1  m
Planta  m
C berts  m
Tanques  ml
Antiguitat 1.960
Antiguitat tanques 2.000

Edat  en anys a efecte de Valoració 59
Edat  en anys a efecte de Valoració tanques 19

s 
Planta bai a Habitatge
Planta 1 Habitatge
Planta Habitatge

Conservació edificació       Regular
Conservació tanques       Regular

2. VALOR DE L'EDI ICACI .

2.1 Determinació del valor de reposició brut. VR

Costos de construcció (Cc)
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n
abitat e uni amiliar entre mit eres

Preu 1 11  m
C e  c rrect r per tip l ia 1

1 11  m
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n

Tanca metàlica simple t rsi
Preu 1  ml
C e  c rrect r per tip l ia

7 1  ml

C st de c nstrucci  edi icaci 1 11  m
C st c nstrucci  c berts  m
C st c ntrucci  tanques 7 1  ml

2.2 Depreciació per antiguitat

s 1er Cate ria 

C berts
Tanques

2.3 Depreciació per estat de conservació

C Coeficient corrector per estat de conservació edificació 0,85
Coeficient corrector per estat de conservació tanques 0,85
Estat de c nser aci  edi icaci       Re ular
Estat de c nser aci  tanques       Re ular
      N rmal 1
      Re ular
      De icient
      Ru n s



3. VALOR DE TA ACI  RESULTA T

Valor de l'edificació  Superfície x VR x coeficient antiguitat x coeficient conservació

Valor de l'edificació ús planta baixa  
Valor de l'edificació ús plantes pis 7  
Valor de l'edificació TOTAL 106.992,50 €

Valor dels coberts 0,00 €

Valor de les tanques 1.700,04 €



itxa T24

Edificació en planta baixa . Referència cadastral 2184802D 2728C0001 T

Adreça  PS errocarrils Catalans 4.

Valoració de l'edifici PB i tanques. s residencial. Referència document T 24

1. DADES DE L'IMMOBLE

Superfície de sostre 82,00 m
Planta bai a  m

C berts  m
Tanques 7  ml
Antiguitat 1.965

Edat  en anys a efecte de Valoració 54

s 
Planta bai a Habitatge

Conservació edificació       ormal
Conservació tanques       ormal

2. VALOR DE L'EDI ICACI .

2.1 Determinació del valor de reposició brut. VR

Costos de construcció (Cc)
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n
abitat e uni amiliar entre mit eres

Preu 1 1  m
C e  c rrect r per tip l ia 1

1 1  m
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n

Tanca metàlica simple t rsi
Preu 1  ml
C e  c rrect r per tip l ia

7 1  ml

C st de c nstrucci  edi icaci 1 1  m
C st c nstrucci  c berts  m
C st c ntrucci  tanques 7 1  ml

2.2 Depreciació per antiguitat

s 1er Cate ria 

C berts
Tanques

2.3 Depreciació per estat de conservació

C Coeficient corrector per estat de conservació edificació 1,00
Coeficient corrector per estat de conservació tanques 1,00
Estat de c nser aci  edi icaci       N rmal
Estat de c nser aci  tanques       N rmal
      N rmal 1
      Re ular
      De icient
      Ru n s



3. VALOR DE TA ACI  RESULTA T

Valor de l'edificació  Superfície x VR x coeficient antiguitat x coeficient conservació

Valor de l'edificació ús planta baixa 7 7 
Valor de l'edificació ús plantes pis  
Valor de l'edificació TOTAL 47.584,37 €

Valor dels coberts 0,00 €

Valor de les tanques 243,33 €



itxa T25

S l sense edificar. Referència cadastral 2184803D 2728C0001PT

Adreça  PS errocarrils Catalans 6.

Valoració tanques. S l sense edificar. Referència document T 25

1. DADES DE L'IMMOBLE

Superfície de sostre 0,00 m
Super ície parcel·la (  m )  m

C berts  m
Tanques 1 ml
Antiguitat 1.980

Edat  en anys a efecte de Valoració 39

s residencial
solar

Conservació tanques       Deficient

2. VALOR DE L'EDI ICACI .

2.1 Determinació del valor de reposició brut. VR

Costos de construcció (Cc)
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n

Tanca metàlica simple t rsi
Preu 1  ml
C e  c rrect r per tip l ia

7 1  ml

C st de c nstrucci  edi icaci  m
C st c nstrucci  c berts  m
C st c ntrucci  tanques 7 1  ml

2.2 Depreciació per antiguitat

s 1er Cate ria 7 1

C berts
Tanques 1

2.3 Depreciació per estat de conservació

C Coeficient corrector per estat de conservació 0,50
Estat de c nser aci       De icient
      N rmal 1
      Re ular
      De icient
      Ru n s

3. VALOR DE TA ACI  RESULTA T

Valor de l'edificació  Superfície x VR x coeficient antiguitat x coeficient conservació

Valor de l'edificació ús planta baixa  
Valor de l'edificació ús plantes pis  
Valor de l'edificació TOTAL 0,00 €

Valor dels coberts 0,00 €

Valor de les tanques 464,56 €



itxa T26

S l sense edificar. Referència cadastral 2184804D 2728C0001LT

Adreça  PS errocarrils Catalans 8.

Valoració tanques. S l sense edificar. Referència document T 26

1. DADES DE L'IMMOBLE

Superfície de sostre 0,00 m
Super ície parcel·la ( 1 m )  m

C berts (n i a en cadastre i a rea  isita)  m
Tanques  m
Antiguitat 1.980

Edat  en anys a efecte de Valoració 39

s 
solar

Conservació tanques       Deficient

2. VALOR DE L'EDI ICACI .

2.1 Determinació del valor de reposició brut. VR

Costos de construcció (Cc)
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n

Tanca metàlica simple t rsi
Preu 1  ml
C e  c rrect r per tip l ia

7 1  ml

C st de c nstrucci  edi icaci  m
C st c nstrucci  c berts  m
C st c ntrucci  tanques 7 1  ml

2.2 Depreciació per antiguitat

s 1er Cate ria 7 1

C berts
Tanques 1

2.3 Depreciació per estat de conservació

C Coeficient corrector per estat de conservació 0,50
Estat de c nser aci       De icient
      N rmal 1
      Re ular
      De icient
      Ru n s

3. VALOR DE TA ACI  RESULTA T

Valor de l'edificació  Superfície x VR x coeficient antiguitat x coeficient conservació

Valor de l'edificació ús planta baixa  
Valor de l'edificació ús plantes pis  
Valor de l'edificació TOTAL 0,00 €

Valor dels coberts 0,00 €

Valor de les tanques 542,33 €



itxa T27

Edificació en planta baixa i pis . Referència cadastral 2184805D 2728C0001TT

Adreça  PS errocarrils Catalans 10.

Valoració de l'edifici PB  i pis  i tanques. s residencial. Referència document T 27

1. DADES DE L'IMMOBLE

Superfície de sostre 99,00 m
Planta bai a 7  m
Planta 1  m

C berts
Tanques 1  ml
Antiguitat 1.950
Antiguitat tanques 2.000

Edat  en anys a efecte de Valoració 69
Edat  en anys a efecte de Valoració tanques 19

s 
Planta bai a Habitatge
Planta 1 Habitatge

Conservació edificació       Regular
Conservació tanques       Regular

2. VALOR DE L'EDI ICACI .

2.1 Determinació del valor de reposició brut. VR

Costos de construcció (Cc)
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n
abitat e uni amiliar entre mit eres

Preu 1 11  m
C e  c rrect r per tip l ia 1

1 11  m
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n

Tanca metàlica simple t rsi
Preu 1  ml
C e  c rrect r per tip l ia

7 1  m

C st de c nstrucci  edi icaci 1 11  m
C st c nstrucci  c berts  m
C st c ntrucci  tanques 7 1  ml

2.2 Depreciació per antiguitat

s 1er Cate ria 

C berts
Tanques 7

2.3 Depreciació per estat de conservació

C Coeficient corrector per estat de conservació 0,85
Coeficient corrector per estat de conservació tanques 0,85
Estat de c nser aci       Re ular
Estat de c nser aci  tanques       Re ular
      N rmal 1
      Re ular
      De icient
      Ru n s



3. VALOR DE TA ACI  RESULTA T

Valor de l'edificació  Superfície x VR x coeficient antiguitat x coeficient conservació

Valor de l'edificació ús planta baixa 1 1  
Valor de l'edificació ús plantes pis 1 1 1  
Valor de l'edificació TOTAL 40.249,83 €

Valor dels coberts 0,00 €

Valor de les tanques 2.535,10 €



itxa T28

Edificació en planta baixa i pis . Referència cadastral 2184806D 2728C0001 T

Adreça  PS errocarrils Catalans 12.

Valoració de l'edifici PB  i pis  i tanques. s residencial. Referència document T 28

1. DADES DE L'IMMOBLE

Superfície de sostre 92,00 m
Planta bai a  m 1
Planta 1  m 1

C berts  m
Tanques 7  ml
Antiguitat 1.935
Antiguitat tanques 2.000

Edat  en anys a efecte de Valoració 84
Edat  en anys a efecte de Valoració tanques 19

s 
Planta bai a Habitatge en desús
Planta 1 Habitatge en desús

Conservació edificació       Deficient
Conservació tanques       Regular

2. VALOR DE L'EDI ICACI .

2.1 Determinació del valor de reposició brut. VR

Costos de construcció (Cc)
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n
abitat e uni amiliar entre mit eres

Preu 1 11  m
C e  c rrect r per tip l ia 1

1 11  m
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n

Tanca metàlica simple t rsi
Preu 1  ml
C e  c rrect r per tip l ia

7 1  ml

C st de c nstrucci  edi icaci 1 11  m
C st c nstrucci  c berts  m
C st c ntrucci  tanques 7 1  ml

2.2 Depreciació per antiguitat

s 1er Cate ria 7

C berts
Tanques 7

2.3 Depreciació per estat de conservació

C Coeficient corrector per estat de conservació 0,50
Coeficient corrector per estat de conservació tanques 0,85
Estat de c nser aci       De icient
Estat de c nser aci  tanques       Re ular
      N rmal 1
      Re ular
      De icient
      Ru n s



3. VALOR DE TA ACI  RESULTA T

Valor de l'edificació  Superfície x VR x coeficient antiguitat x coeficient conservació

Valor de l'edificació ús planta baixa 1  
Valor de l'edificació ús plantes pis 1  
Valor de l'edificació TOTAL 13.303,71 €

Valor dels coberts 0,00 €

Valor de les tanques 1.643,67 €



itxa T29

S l sense edificar. Referència cadastral 2184807D 2728C0001MT

Adreça  PS errocarrils Catalans 14.

Valoració tanques. S l sense edificar. Referència document T 29

1. DADES DE L'IMMOBLE

Superfície de sostre 138,00 m
Planta bai a 1  m

C berts  m
Tanques 7  ml
Antiguitat 1.985

Edat  en anys a efecte de Valoració 34

s industrial
solar

Conservació edificació       Deficient
Conservació tanques       Deficient

2. VALOR DE L'EDI ICACI .

2.1 Determinació del valor de reposició brut. VR

Costos de construcció (Cc)
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n

Nau Industrial
Preu 7 m
C e  c rrect r per tip l ia 1

7
Tanca ma  
Preu 11 1 ml
C e  c rrect r per tip l ia 1

11 1 ml

C st de c nstrucci  edi icaci  m
C st c nstrucci  c berts  m
C st c ntrucci  tanques 11 1 m

2.2 Depreciació per antiguitat

s n Cate ria 

C berts
Tanques

2.3 Depreciació per estat de conservació

C Coeficient corrector per estat de conservació edificació 0,50
Coeficient corrector per estat de conservació tanques 0,50
Estat de c nser aci  edi icaci       De icient
Estat de c nser aci  tanques       De icient
      N rmal 1
      Re ular
      De icient
      Ru n s



3. VALOR DE TA ACI  RESULTA T

Valor de l'edificació  Superfície x VR x coeficient antiguitat x coeficient conservació

Valor de l'edificació ús planta baixa 1  
Valor de l'edificació ús plantes pis  
Valor de l'edificació TOTAL 22.015,52 €

Valor dels coberts 0,00 €

Valor de les tanques 2.025,48 €



itxa T30

S l sense edificar. Referència cadastral 2184811D 2728C0001OT

Adreça  PS errocarrils Catalans 16.

Valoració tanques. S l sense edificar. Referència document T 30

1. DADES DE L'IMMOBLE

Superfície de sostre 0,00 m
1 edi icaci  (1  m )  anti a ET  m

C berts  m
Tanques  ml
Antiguitat 1.960

Edat  en anys a efecte de Valoració 59

s industrial
solar

Conservació       Deficient

2. VALOR DE L'EDI ICACI .

2.1 Determinació del valor de reposició brut. VR

Costos de construcció (Cc)
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n

Tanca ma  
Preu 11 1 ml
C e  c rrect r per tip l ia 1

11 1 ml

C st de c nstrucci  edi icaci  m
C st c nstrucci  c berts  m
C st c ntrucci  tanques 11 1 ml

2.2 Depreciació per antiguitat

s n Cate ria 

C berts
Tanques

2.3 Depreciació per estat de conservació

C Coeficient corrector per estat de conservació 0,50
Estat de c nser aci       De icient
      N rmal 1
      Re ular
      De icient
      Ru n s

3. VALOR DE TA ACI  RESULTA T

Valor de l'edificació  Superfície x VR x coeficient antiguitat x coeficient conservació

Valor de l'edificació ús planta baixa  
Valor de l'edificació ús plantes pis  
Valor de l'edificació TOTAL 0,00 €

Valor dels coberts 0,00 €

Valor de les tanques 2.302,06 €



itxa T31

S l sense edificar. Referència cadastral 2184810D 2728C0001MT

Adreça  Carrer Barcelona 39.

Valoració tanques. S l sense edificar. Referència document T 31

1. DADES DE L'IMMOBLE

Superfície de sostre 0,00 m
Planta bai a  m

C berts  m
Tanques  ml
Antiguitat 1.960

Edat  en anys a efecte de Valoració 59

s industrial
solar

Conservació       Deficient

2. VALOR DE L'EDI ICACI .

2.1 Determinació del valor de reposició brut. VR

Costos de construcció (Cc)
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n

Tanca ma  
Preu 11 1 ml
C e  c rrect r per tip l ia 1

11 1 ml

C st de c nstrucci  edi icaci  m
C st c nstrucci  c berts  m
C st c ntrucci  tanques 11 1 ml

2.2 Depreciació per antiguitat

s n Cate ria 

C berts
Tanques Cate ria 7 7

2.3 Depreciació per estat de conservació

C Coeficient corrector per estat de conservació 0,50
Estat de c nser aci       De icient
      N rmal 1
      Re ular
      De icient
      Ru n s

3. VALOR DE TA ACI  RESULTA T

Valor de l'edificació  Superfície x VR x coeficient antiguitat x coeficient conservació

Valor de l'edificació ús planta baixa  
Valor de l'edificació ús plantes pis  
Valor de l'edificació TOTAL 0,00 €

Valor dels coberts 0,00 €

Valor de les tanques 1.358,04 €



itxa T32

Edificació en planta baixa. Referència cadastral 2184809D 2728C0001KT

Adreça  PS errocarrils Catalans 18.

Valoració de l'edifici PB i tanques. s residencial. Referència document T 32

Valoració de l'edifici PB. s residencial (32)

1. DADES DE L'IMMOBLE

Superfície de sostre 111,00 m
Planta bai a 111  m 11

C berts  m
Tanques 17  ml
Antiguitat 1.935
Antiguitat tanques 2.000

Edat  en anys a efecte de Valoració 84
Edat  en anys a efecte de Valoració 19

s 
Planta bai a Habitatge

Conservació edificació       Regular
Conservació  tanques       Deficient

2. VALOR DE L'EDI ICACI .

2.1 Determinació del valor de reposició brut. VR

Costos de construcció (Cc)
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n
abitat e uni amiliar entre mit eres

Preu 1 1  m
C e  c rrect r per tip l ia 7

1 m
B letín Ec n mic  de la C nstrucci n

Tanca ma  
Preu 11 1 ml
C e  c rrect r per tip l ia 1

11 1 ml

C st de c nstrucci  edi icaci 1 m
C st c nstrucci  c berts  m
C st c ntrucci  tanques 11 1 ml

2.2 Depreciació per antiguitat

s 1er Cate ria 7
s n

C berts Cate ria
Tanques Cate ria 7

2.3 Depreciació per estat de conservació

C Coeficient corrector per estat de conservació 0,85
Coeficient corrector per estat de conservació tanques 0,50
Estat de c nser aci       Re ular
Estat de c nser aci  tanques       De icient
      N rmal 1
      Re ular
      De icient
      Ru n s



3. VALOR DE TA ACI  RESULTA T

Valor de l'edificació  Superfície x VR x coeficient antiguitat x coeficient conservació

Valor de l'edificació ús planta baixa 7  
Valor de l'edificació ús plantes pis  
Valor de l'edificació TOTAL 23.464,73 €

Valor dels coberts 0,00 €

Valor de les tanques 1.023,15 €
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Finca Titular Registral Superfície 
registral m2

Superfície 
aportada m2

%  particiació

1 Angel Bertrán Corachan 3922 461,71 386,30 3,1015

2 CAT 2002 PROM.INMOBILIARIA SL 3890 942,99 942,99 7,5711

3 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3889 903,00 922,18 7,4040

4 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3882 1.356,13 1.328,09 10,6630

5 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3553 1.708,60 1.672,46 13,4278

6 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3858 378,00 403,41 3,2389

7 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3880 390,1 423,35 3,3990

8 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 14419 294,00 294,62 2,3654

9 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 2936 744,00 857,05 6,8811

10 DESARROLLO URBANO CORNELLÀ S.A 3245 528,60 467,70 3,7551

11 Valentín Santos Barba, Sofía Santos Muñoz 32677 221,55 267,87 2,1507

12 P.H BOLANCE SOCIEDAD LIMITADA 3216 542,78 499,50 4,0104

13 Mª Isabel Díaz Ramón 4602 235,00 290,91 2,3357

14 Amparo Rius Ramón 27 172,60 135,17 1,0853

15 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3300 292,44 293,62 2,3574

16 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3304 423,50 426,79 3,4266

17 Mª Montserrat i Mª Luisa Solè Bosch 3866 355,00 353,50 2,8382

18 SYMA SYSTEM ESPAÑOLA  S.A 3215 405,00 305,02 2,4489

19 SERSET INVEST SL 4015 261,80 330,83 2,6562

20 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA S.U 362 1270,00 1.257,47 10,0960

21 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA S.U 4268 150,00 151,62 1,2173

22 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMIADA S.U 3910 731,00 444,71 3,5705

23 Ferrocarrils Generalitat de Catalunya 47662 1222,00 1.222,00 0,00

24 Ferrocarrils Generalitat de Catalunya 47664 869,00 869,00 0,00

25 Vialitat Ajuntament Cornellà Immatriculació 2.051,88 0,00

16.598,04 100,00

QUADRE DE PROPIETARIS I  FINQUES APORTADES

TOTAL ÀMBIT
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FITXES DE LES FINQUES APORTADES  

FINCA NÚMERO 1 

Finca Aportada núm. 1 
Finca Registral núm. 3922 
Referència cadastral 2184511DF2728C0001BT 

Propietari ANGEL BELTRAN CORACHAN 
Superfície Real 386,30 m2 

Superfície Registral 461,71 m2 
 

DESCRIPCIÓ SEGONS REGISTRE 
 
“Edificio sito en Cornellà, calle Almirante Vierna, número veintiuno, cubierto de terrado y dotado de agua y 
electricidad, el cual consta de planta baja, de extensión superficial cuatrocientos sesenta y un metros 
setenta y un decímetros cuadrados, en la que hay un local  comercial y dos plantas de altura, de superficie 
cada una de ellas novena y ocho metros ochenta y cuatro decímetros cuadrados, con un piso vivienda en 
cada planta y con una superficie total construida de seiscientos cincuenta y nueve metros treinta y nueve 
decímetros cuadrados. Edificado sobre una porción de terreno de superficie cuatrocientos sesenta y un 
metros setenta y un decímetros. Lindante: al frente, principal norte, con la prolongación de la calle Ramón 
Sala en una línea de treinta y cinco metros veinticinco centímetros; por la derecha entrando Oeste, en una 
línea de catorce metros, y por el fondo, Sur, en una longitud de treinta y dos metros treinta centímetros con 
Miguel Xartó, y por la izquierda Este, con la calle Almirante Vierna, en una línea de catorce metros ochenta 
centímetros.” 

INSCRIPCIÓ 
Registre de la Propietat de Cornella del Llobregat, al foli 221, llibre 69. FINCA 3922. 

TITULAR 
ANGEL BELTRAN CORACHAN, és titular de la finca, per títol de compra, segons escriptura atorgada a 
Barcelona, el dia vint-i-u de juliol de mil nou-cents setanta-dos davant el Notari en Francisco del P. Llach, que 
va causar la inscripció 4a de data dinou de maig de mil nou-cents setanta-tres, al foli 221 del llibre 69. 

CÀRREGUES 
Lliure de càrregues 

PERCENTATGE  
3,10% 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE 
Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície segons recent 
amidament de 386,30 8m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 75,41 m2 de la present finca 
en el Registre de la Propietat. 
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FINCA NÚMERO 2 

Finca Aportada núm. 2 
Finca Registral núm. 3890 
Referència cadastral 2184510DF2728C0001AT 

Propietari CAT 2002 PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL 
Superfície Real 942,99 m2 

Superfície Registral 943,89m2 
 

DESCRIPCIÓ SEGONS REGISTRE 
 
“PORCIÓN DE TERRENO sito en Cornellà de Llobregat, mide una superficie de novecientos cuarenta y tres 
metros ochenta y nueve decímetros cuadrados. Linda: al frente, Oeste, en línea de veintinueve metros 
cincuenta centímetros, con la prolongación de la calle Ramón Sala; a la derecha entrando, Sur, en línea de 
treinta y seis metros cinco centímetros y por la izquierda, Norte, en línea de catorce metros veinte 
centímetros, con otra finca de Don Miguel Xartó Xaux, y en dos líneas que miden en junto veinte metros 
ochenta centímetros con el resto de la finca madre; y al fondo, Este, en línea de veinticuatro metros diez 
centímetros, con Vicente Cuxart.” 

INSCRIPCIÓ 
 
Registre de la Propietat de Cornellà del Llobregat, al foli 155, llibre 905. FINCA 3890. 

TITULAR: 
 
CAT 2002 PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL con CIF B61943387, per compra a “Tintes Especiales, S.A.”, en 
escriptura atorgada a Barcelona, el dinou de maig de mil nou-cents noranta-nou, davant el Notari Josep 
Maria Valls i Xufré, que va causar la inscripció 4a, de data disset d’agost de mil nou-cents noranta-nou, al foli 
155 del llibre 906. 

CÀRREGUES 
 
Lliure de càrregues 

PERCENTATGE 
 
 7,57% 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE 
 
Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície segons recent 
amidament de 942,99m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 0,9 m2 de la present finca en el 
Registre de la Propietat. 
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FINCA NÚMERO 3 

Finca Aportada núm. 3 
Finca Registral núm. 3889 
Referència cadastral 2184509DF2728C0001YT 

Propietari CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA, S.U 
Superfície Real 922,18 m2 

Superfície Registral 903 m2 
 

DESCRIPCIÓ SEGONS REGISTRE 

“URBANA: PORCIÓN DE TERRENO sito en Cornellà, con frente a la prolongación de la calle Ramón Sala, hoy 
llamada Calle Ampurdanés, afecta a la figura de un  cuadrilátero irregular, mide la superficie de 
novecientos tres  metros cuadrados, equivalentes a veintidós mil novecientos un palmos treinta y seis 
décimos. Linda: por su frente, Sur,  en línea de veinticuatro metros, con una prolongación de la calle Ramón 
Sala;  por la derecha entrando, Este, con una longitud de treinta y ocho metros ochenta decímetros; Y por la 
izquierda, Este, con otra de treinta y cinco metros noventa y cinco decímetros, con restos de que se agregó 
propiedad de don Vicente García Giménez; Y por la espalda, o fondo, Norte, en una línea de veinticuatro 
metros diez decímetros con doña Carmen Cuxart. 

INSCRIPCIÓ 

Registre de la Propietat de Cornellà del Llobregat, al foli 222, llibre 1413. FINCA 3889. 

TITULAR 
 
CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA, S.U, con C.I.F. B67186080 és titular del ple domini de la finca de 
referència pel títol de compra, segons escriptura atorgada a Barcelona, el dia vuit de maig de dos mil divuit, 
davant del notari Don Rafael Córdoba Benedicto, protocol 1588, que va causar la inscripció 19a de data 
dos d’agost de dos mil divuit, al foli 222 del llibre1413. 

CÀRREGUES 
 
Lliure de càrregues 

PERCENTATGE  
 
7,40% 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE 

Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície segons recent 
amidament de 922,18m2. S’interessa la inscripció de l’excés de cabuda de 19,18 m2 de la present finca en el 
Registre de la Propietat. 
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FINCA NÚMERO 4 

Finca Aportada núm. 4 
Finca Registral núm. 3882 
Referència cadastral 2184508DF2728C0001BT 
Propietari CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA, S.U 

Superfície Real 1.328,09 m2 
Superfície Registral 1.356,13 m2 

 

DESCRIPCIÓ SEGONS REGISTRE 
 
“URBANA: PORCIÓN DE TERRENO PARA EDIFICAR, sita en el pueblo de Cornellà de Llobregat, con frente a la 
prolongación de la calle Ramón Sala, afecta la figura de un cuadrilátero irregular; mide una superficie de mil 
trescientos cincuenta y seis metros, trece decímetros cuadrados. Linda: por su frente, Sur, en una línea de 
cuarenta y siete metros y quince centímetros, con dicha prolongación de la calle Ramón Sala; por la 
derecha entrando, este, en una longitud de veintiocho metros y noventa y cinco centímetros, con Francisco 
Farrera Bosch; por la izquierda, Oeste, en línea de treinta y ocho metros y ochenta centímetros, con resto de 
finca de que procede, propiedad de Vicente García Giménez; y por el fondo, espalda, con Manuel Puig.” 

INSCRIPCIÓ 
 
Registre de la Propietat de Cornellà del Llobregat, al foli 172, llibre 1437. FINCA 3882. 

TITULAR 
 
CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA, S.U con C.I.F. B67186080, és titular del ple domini de la finca de 
referència pel títol de compra, segons escriptura atorgada a Barcelona, el dia vuit de maig de dos mil divuit 
davant el Notari En Rafael Córdoba Benedicto, que va causar la inscripció 26a de data dos d’agost de dos 
mil divuit, al foli 173 del llibre 1437. 

CÀRREGUES 
 
Lliure de càrregues. 

PERCENTATGE  
 
10,66% 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE 
Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície segons recent 
amidament de 1.328,09m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 28,04 m2 de la present finca 
en el Registre de la Propietat. 
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FINCA NÚMERO 5 

Finca Aportada núm. 5 
Finca Registral núm. 3553 
Referència cadastral 2184507DF2728C0001AT 
Propietari CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA, S.U 

Superfície Real 1.672,46 m2 
Superfície Registral 1.708,61 m2 

 

DESCRIPCIÓ SEGONS REGISTRE 
 
“URBANA: PORCIÓN DE TERRENO situada en el término de Cornellá, de superficie mil setecientos ocho metros 
sesenta y un decímetros cuadrados, iguales a cuarenta y cinco mil doscientos veintitrés palmos veinticinco 
décimos, también cuadrados, lindante al frente, en una línea de veintisiete metros ochenta y cinco 
centímetros, con la calle Ramón Ferrer, hoy calle Marqués de Cornellá, número noventa y cuatro, y en una 
pequeña parte con el chaflán que forma esta calle con otra todavía sin nombre; a la izquierda entrando, en 
una pequeña parte con el indicado chaflán y en una línea de cuarenta y tres metros veinticinco 
centímetros, con dicha calle sin nombre conocido; a la izquierda, en una línea de treinta y dos metros 
sesenta centímetros, con finca de Don Francisco Cuxart u en otras dos líneas que forman ángulo una de 
cuatro metros veinte decímetros y otra de veintiocho metros noventa centímetros, con finca de Don Ramón 
García; y a la espalda, en otra línea de treinta y dos metros veintidós centímetros, con la vía de los 
Ferrocarriles Catalanes, mediante una calle en proyecto. Dentro de dicha porción de terreno se hallan 
construidos un Edificio fábrica de planta baja que ocupa doscientos sesenta metros cuadrados; una casita 
vivienda de planta baja solamente cubierta de tejado que mide ciento treinta y cuatro metros cuadrados; 
unos cobertizos o dependencias anexas que ocupan otros cincuenta y tres metros cuadrados  una nave 
industrial de planta baja cubierta de teja árabe, con caballos y vigas de cemento armado, con una 
superficie de trescientos sesenta y dos metros cuadrados.”   

INSCRIPCIÓ 
 
Registre de la Propietat de Cornella del Llobregat, al foli 206, llibre 1429. FINCA 3553. 

TITULAR 
 
CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA, S.U con C.I.F. B67186080, és titular del ple domini de la finca de 
referència pel títol de compra, segons escriptura atorgada a Barcelona el dia vuit de maig de dos mil divuit 
davant del Notari en Rafael Córdoba Benedicto, protocol 1588, que va causar la inscripció 26a de data dos 
d’agost de sos mil divuit, al foli 206 del llibre 1429. 

CÀRREGUES 
 
Lliure de càrregues. 

PERCENTATGE  
 
13, 43% 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE 
Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície segons recent 
amidament de 1.672,46m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 36,15 m2 de la present finca 
en el Registre de la Propietat. 
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FINCA NÚMERO 6 

Finca Aportada núm. 6 
Finca Registral núm. 3858 
Referència cadastral 2184506DF2728C0001WT 
Propietari CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA, S.U 

Superfície Real 403,41 m2 
Superfície Registral 378 m2 

 

DESCRIPCIÓ SEGONS REGISTRE 
“URBANA: PORCIÓN DE TERRENO EDIFICABLE situada en el término municipal de Cornellá de Llobregat, con 
frente a la calle J. Ferrer, en una línea de doce metros en total: mide una superficie de trescientos setenta y 
ocho metros. Linda: por el frente, Norte, con la calle de J. Ferrer, en la que le corresponden los números 
ciento cuarenta  y ciento cuarenta y dos; por la espalda, Sur, con finca de Don Pedro Puig Pascual; por la 
izquierda, entrando, Este, con finca madre; y por la derecha, oeste, con el solar número ocho de Doña 
Carmen Cuxart.“ 

INSCRIPCIÓ 
 
Registre de la Propietat de Cornella del Llobregat , al foli 20, llibre 1526. FINCA 3858. 

TITULAR 
 
CORNELLÀ TONTES SOCIEDAD LIMITADA, S.U con C.I.F. B67186080, és titular del ple domini de la finca de 
referència pel títol de compra, segons escriptura atorgada a Barcelona, el dia vuit de maig de dos mil divuit 
davant del Notari en Rafael Córdoba Benedicto, protocol 1588, que va causar la inscripció 18a de data dos 
d’agost de dos mil divuit , al foli 20 del llibre 1526. 

CÀRREGUES 
 
Lliure de càrregues. 

PERCENTATGE  
 
3,24% 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE 
 
Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície segons recent 
amidament de 403,41m2. S’interessa la inscripció de l’excés de cabuda de 25,41 m2 de la present finca en el 
Registre de la Propietat. 
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FINCA NÚMERO 7 

Finca Aportada núm. 7 
Finca Registral núm. 3880 
Referència cadastral 2184505DF2728C0001HT 
Propietari CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA, S.U 

Superfície Real 423,35 m2 
Superfície Registral 390,10 m2 

 

DESCRIPCIÓ SEGONS REGISTRE 
 
“URBANA: PORCIÓN DE TERRENO O SOLAR, sita en el término municipal de Cornellà de Llobregat, de 
superficie trescientos noventa metros diez decímetros cuadrados, con frente a la calle del Marqués de 
Cornellà. Lindante: frente, dicha calle; izquierda, entrando, propiedad del comprador Don Francisco Farrera; 
derecha, Don Miquel Xartó; y espalda, el propio comprador.” 
  

INSCRIPCIÓ 
 
Registre de la Propietat de Cornellà de Llobregat , al foli 24, llibre 1526. FINCA 3880. 

TITULAR 
 
CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA, S.U con C.I.F. B67186080, és titular del ple domini de la finca de 
referència pel títol de compra, segons escriptura atorgada a Barcelona, el dia vuit de  maig de dos mil divuit 
davant del Notari en Rafael Córdoba Benedicto, protocol 1488, que va causar la inscripció  19a de data dos 
d’agost de dos mil divuit, al foli 24 del llibre 1526. 

CÀRREGUES 
 
Lliure de càrregues. 

PERCENTATGE  
 
3,40% 

DESCRIPCIÓ SEGONS REGISTRE 
 
Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície segons recent 
amidament de 423,35m2. S’interessa la inscripció de l’excés de cabuda de 33,25 m2 de la present finca en el 
Registre de la Propietat. 
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FINCA NÚMERO 8 

Finca Aportada núm. 8 
Finca Registral núm. 14419 
Referència cadastral 2184504DF2728C0001UT 
Propietari CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA, S.U 

Superfície Real 294,62 m2 
Superfície Registral 294 m2 

 

DESCRIPCIÓ SEGONS REGISTRE 
 
“URBANA: TERRENO sito en Cornellà, con frente a la calle del Marqués de Cornellà, de extensión doscientos 
noventa y cuatro metros cuadrados. Linda: frente, dicha calle; espalda en línea oblicua, parte con finca de 
Pedro Puig Pascual o su sucesores, y parte con finca de esta misma herencia, que fue adjudicada a Doña 
Maria Puig Cuxart; a la izquierda entrando, con finca de Don Miguel Xarto; y a la derecha, con el resto, 
adjudicado a Don Jaime Puig Cuxart. “  

INSCRIPCIÓ 
 
Registre de la Propietat de Cornella del Llobregat, al foli 39, llibre 1446. FINCA 14419. 
 

TITULAR 
 
CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA, S.U con C.I.F. B67186080,  és titular del ple domini de la finca de 
referència pel títol de compra, segons escriptura atorgada a Barcelona, el dia vuit de maig de dos mil divuit 
davant del Notari en Rafael Córdoba Benedicto, protocol 1588, que va causar la inscripció 18a de data dos 
d’agost de dos mil divuit, al foli 39 del llibre 1446. 

CÀRREGUES 
 
Lliure de càrregues 

PERCENTATGE  
 
2,37% 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE 
Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície segons recent 
amidament de 294,62m2. S’interessa la inscripció de l’excés  de cabuda de 0,62 m2 de la present finca en el 
Registre de la Propietat.   
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FINCA NÚMERO 9 

Finca Aportada núm. 9 
Finca Registral núm. 2936 
Referència cadastral 2184503DF2728C0001ZT 
Propietari CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA, S.U 

Superfície Real 857,05m2 
Superfície Registral 744 m2 

 

DESCRIPCIÓ SEGONS REGISTRE 
 
“TERRENO sito en Cornellà de Llobregat, calle Marqués de Cornellà, de superficie setecientos cuarenta y 
cuatro metros cuadrados. Linda: frente, veintidós metros, con dicha calle; espalda, con finca adjudicada a 
doña María Puig Cuxart; izquierda entrando, con porción segregada y adjudicada a don Vicente Puig y por 
la derecha, con mayor finca de procedencia de don Francisco Cuxart, hoy sus sucesores.”      
  

INSCRIPCIÓ 
 
Registre de la Propietat de Cornella del Llobregat , al foli 162, llibre 1437. FINCA 2936. 

TITULAR 
 
CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA, S.U con C.I.F. B67186080, és titular del ple domini de la finca de 
referència pel títol de de compra, segons escriptura atorgada a Barcelona, el dia vuit de maig de dos mil 
divuit davant del Notari en Rafael Córdoba Benedicto, que va causar la inscripció 19a de data dos d’agost 
de dos mil divuit, al foli 162 del llibre 1437. 

CÀRREGUES 
 
 Lliure de càrregues 

PERCENTATGE  
 
6,88% 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE 
Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície segons recent 
amidament de 857,05 m2. S’interessa la inscripció de l’excés de cabuda de 113,05m2 de la present finca en 
el Registre de la Propietat. 
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FINCA NÚMERO 10 

Finca Aportada núm. 10 
Finca Registral núm. 3245 
Referència cadastral 2084502DF2728C0001BT 
Propietari DESARROLLO URBANO CORNELLÀ S.A 

Superfície Real 467,70m2 
Superfície Registral 528,60 m2 

 

DESCRIPCIÓ SEGONS REGISTRE 
 
“PORCIÓN DE TERRENO, parte edificable y parte vial, situada en el término municipal de Cornellà de 
Llobregat, de superficie en junto, quinientos veintiocho metros sesenta decímetros cuadrados, equivalentes 
a trece mil novecientos noventa y dos palmos cuatro décimos, de los cuales cuatrocientos setenta y seis 
décimos son edificables y el resto, o sean cincuenta metros sesenta decímetros cuadrados, equivalentes a 
mil trescientos treinta y nueve palmos treinta y ocho décimos, destinado a vial; linda por el Este, 
considerando como frente, con una acequia derivada del Canal, en una línea de cinco metros; por la 
derecha entrando, Norte, en una línea de cincuenta y un metros ochenta centímetros; y por la izquierda, 
Sur, en otra línea de cuarenta y tres metros ochenta centímetros con Don Narciso Matas; y por el Oeste, 
fondo, en una línea de once metros sesenta centímetros, con zona de los “Ferrocarriles Catalanes.”  

INSCRIPCIÓ 
 
Registre de la Propietat de Cornella del Llobregat, al foli 128, llibre 519. FINCA 3245 

TITULAR 
 
DESARROLLO URBANO CORNELLÀ SA amb CIF A58283342 és titular del ple domini de la finca de referència 
pel títol de compravenda autoritzada mitjançant escriptura del Notari de Cornellà de Llobregat, Ildefons 
Sánchez Prat Sánchez, en data 30/04/1993. 
CÀRREGUES 
 

• Como procedente de la mayor finca número 27, con  la SUSTITUCIÓN que resulta de su inscripción 
6ª, obrante al folio 109 del tomo y libro 1 del archivo, constituida en escritura de capítulos 
matrimoniales autorizada por el notario de Barcelona don Melchor Canal el siete de Junio de mil 
novecientos seis, por la que los consortes don Miguel Reverter Roca y doña María Mallol Mitjavila, 
declararon que en caso de fallecer cualquiera de ellos sin hacer testamento, era su voluntad que 
fuese usufructuario el sobreviviente y heredero el primer hijo varón que naciere de su matrimonio y 
en defecto de varones la hembra; el que sea heredero podrá disponer libremente de la herencia si 
fallece con hijos, uno o más, que en cualquier tiempo alcancen la edad de testar, pero en el caso 
de fallecer sin tales hijos, les sustituirán los demás hijos o hijas, no todos juntos, sino el uno después 
del otro, por orden de sexo y edad; si al purificarse la sucesión o cualquiera sustitución hubiese 
premuerto aquel a quien en otro caso debía corresponder la herencia, dejando hijos, se 
entenderán éstos llamados en lugar de su padre o madre premuerto, en el modo y forma con que 
le hayan sucedido. 

PERCENTATGE  
 
3,76% 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE 
 
Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície segons recent 
amidament de 467,70m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 60,9 m2 de la present finca en el 
Registre de la Propietat. 
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FINCA NÚMERO 11 

Finca Aportada núm. 11 
Finca Registral núm. 32677 
Referència cadastral 2084503DF2728C0001YT 
Propietari VALENTIN SANTOS BARBA i SOFIA SANTOS MUÑOZ 

Superfície Registral 221, 55m2 
 

DESCRIPCIÓ SEGONS REGISTRE 
 
“URBANA.- Número dos. Planta Baja, Puerta Segunda de la casa número cinco de la calle Ampurdanesos 
del término de Cornellà de Llobregat. Local de negocio cubierto en parte por tejas y con una superficie total 
de doscientos veintiún metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados; tiene un patio de doscientos siete 
metros setenta decímetros cuadrados; linda al frente con caja de escalera y la puerta primera de esta 
misma planta; a la izquierda, con Antonio Castelló Rebull, y al fondo, con la Cia Gral de los F.F.C.C 
Catalanes. Cuota de participación: veintiséis enteros diez centésimas por ciento.” 

INSCRIPCIÓ 
 
Registre de la Propietat de Cornella del Llobregat , al foli 232, llibre 364. FINCA 32677. 

TITULAR 
 
VALENTIN SANTOS BARBA i SOFIA SANTOS MUÑOZ, per la seva societat de guanys, són titulars del ple domini 
de la finca de referència per títol de compra, autoritzada mitjançant escriptura atorgada pel Notari de 
l’Hospitalet de Llobregat, Xavier Roca Ferrer, en data 13/11/1986.  

CÀRREGUES 
 

• Como procedente de la mayor finca número 27, con  la SUSTITUCIÓN que resulta de su inscripción 
6ª, obrante al folio 109 del tomo y libro 1 del archivo, constituida en escritura de capítulos 
matrimoniales autorizada por el notario de Barcelona don Melchor Canal el siete de Junio de mil 
novecientos seis, por la que los consortes don Miguel Reverter Roca y doña María Mallol Mitjavila, 
declararon que en caso de fallecer cualquiera de ellos sin hacer testamento, era su voluntad que 
fuese usufructuario el sobreviviente y heredero el primer hijo varón que naciere de su matrimonio y 
en defecto de varones la hembra; el que sea heredero podrá disponer libremente de la herencia si 
fallece con hijos, uno o más, que en cualquier tiempo alcancen la edad de testar, pero en el caso 
de fallecer sin tales hijos, les sustituirán los demás hijos o hijas, no todos juntos, sino el uno después 
del otro, por orden de sexo y edad; si al purificarse la sucesión o cualquiera sustitución hubiese 
premuerto aquel a quien en otro caso debía corresponder la herencia, dejando hijos, se 
entenderán éstos llamados en lugar de su padre o madre premuerto, en el modo y forma con que 
le hayan sucedido. 

 
 
SEGREGACIÓ: 
 
De l’esmentada finca només està inclosa en l’àmbit del present Projecte de Reparcel·lació la part 
corresponent al pati de l’edifici construït en la mateixa. 
 
Per l’anterior es procedeix, per a formar una altra finca independent, a segregar de la total finca la següent: 
 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA QUE ES SEGREGA, INCLOSA EN L’ÀMBIT DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ: 
 
Finca Aportada núm. 11 
Propietari VALENTIN SANTOS BARBA i SOFIA SANTOS MUÑOZ 
Superfície Real 267,87m2 

 
 
URBANA.- Porción te terreno, patio de doscientos siete metros setenta decímetros cuadrados; linda al frente 
con caja de escalera y la puerta primera de esta misma planta; a la izquierda, con Antonio Castelló Rebull, y 
al fondo, con la Cia Gral de los F.F.C.C Catalanes. 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE 
 
Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície segons recent 
amidament 267,87m2. En tant que el registre de la propietat contempla una superfície de 207,70m2 en la 
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part de la finca destinada a pati, s’interessa la inscripció del excés de cabuda de 60,17m2 de la present 
finca en el Registre de la Propietat.  

TITULAR 
 
Pertany a VALENTIN SANTOS BARBA i SOFIA SANTOS MUÑOZ per meitats indivises per títol derivat del present 
projecte de reparcel·lació. 

CÀRREGUES 
 

• Como procedente de la mayor finca número 27, con  la SUSTITUCIÓN que resulta de su inscripción 
6ª, obrante al folio 109 del tomo y libro 1 del archivo, constituida en escritura de capítulos 
matrimoniales autorizada por el notario de Barcelona don Melchor Canal el siete de Junio de mil 
novecientos seis, por la que los consortes don Miguel Reverter Roca y doña María Mallol Mitjavila, 
declararon que en caso de fallecer cualquiera de ellos sin hacer testamento, era su voluntad que 
fuese usufructuario el sobreviviente y heredero el primer hijo varón que naciere de su matrimonio y 
en defecto de varones la hembra; el que sea heredero podrá disponer libremente de la herencia si 
fallece con hijos, uno o más, que en cualquier tiempo alcancen la edad de testar, pero en el caso 
de fallecer sin tales hijos, les sustituirán los demás hijos o hijas, no todos juntos, sino el uno después 
del otro, por orden de sexo y edad; si al purificarse la sucesión o cualquiera sustitución hubiese 
premuerto aquel a quien en otro caso debía corresponder la herencia, dejando hijos, se 
entenderán éstos llamados en lugar de su padre o madre premuerto, en el modo y forma con que 
le hayan sucedido. 

 

PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT 
 
2,15% 
 
Es sol·licita la inscripció en el Registre de la Propietat de la parcel·la segregada als efectes de la seva inclusió 
en el Present Projecte de Reparcel·lació. 
 
DESCRIPCIÓ RESTA DE FINCA: 
 
Practicada l’anterior segregació, la qual afecta únicament a la porció de la finca descrita com a PATI, la 
RESTA de finca, corresponent a l’edificació existent romandrà inalterada pel que a fa a la seva descripció i 
superfície.  
 
 
AFECTACIÓ DE L’ANTERIOR SEGREGACIÓ´A LA FINCA REGISTRAL 3376: 
 
La resta de finca resultant de la segregació efectuada es correspon amb una de les entitats resultants de la 
divisió amb propietat horitzontal practicada sobre la finca matriu (Registral 3376) pel que es sol·licita es 
procedeixi a la rectificació de la descripció de la finca matriu referenciada d’acord amb el que resulti de la 
segregació practicada. 
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FINCA NÚMERO 12 

Finca Aportada núm. 12 
Finca Registral núm. 3216 
Referència cadastral 2084504DF2728C0001GT 
Propietari P.H. BOLANCE SOCIEDAD LIMITADA 

Superfície Real 499,50 m2 
Superfície Registral 542,78 m2 

 
Descripció Registre: URBANA.- Un trozo de terreno conocido por “Camp Curasot”, hoy calle Empordanés, 
número diez, sito en Cornellá de Llobregat, ocupa una superficie de quinientos cuarenta y dos metros 
setenta y ocho decímetros cuadrados, o sean catorce mil trescientos sesenta y seis palmos, veintidós 
décimos de palmo cuadrado, de ellos ochenta y cuatro metros cincuenta decímetros cuadrados, están 
afectados por la construcción de una calle en proyecto; lindante: Norte, solar 3 de la finca de que procede; 
Este, la acequia, mediante terreno afectado por la calle; Sur, camino, y Oeste, línea férrea      
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Cornella del Llobregat, al foli 39, llibre 951, FINCA 3216 
 
TITULAR:  P.H. BOLANCE SOCIEDAD LIMITADA, amb C.I.F B61500351, per títol d’aportació, segons escriptura 
atorgada a Esplugues de Llobregat, el dia sis de maig de dos mil onze davant del Notari en Miguel Angel 
Rodríguez Barroso, protocol 778/11, que va causar la inscripció 5a de data vint-i-set de juliol de dos mil onze, 
al foli 39 del llibre 951. 
 
CÀRREGUES:  
 

• Como procedente de la mayor finca número 27, con  la SUSTITUCIÓN que resulta de su inscripción 
6ª, obrante al folio 109 del tomo y libro 1 del archivo, constituida en escritura de capítulos 
matrimoniales autorizada por el notario de Barcelona don Melchor Canal el siete de Junio de mil 
novecientos seis, por la que los consortes don Miguel Reverter Roca y doña María Mallol Mitjavila, 
declararon que en caso de fallecer cualquiera de ellos sin hacer testamento, era su voluntad que 
fuese usufructuario el sobreviviente y heredero el primer hijo varón que naciere de su matrimonio y 
en defecto de varones la hembra; el que sea heredero podrá disponer libremente de la herencia si 
fallece con hijos, uno o más, que en cualquier tiempo alcancen la edad de testar, pero en el caso 
de fallecer sin tales hijos, les sustituirán los demás hijos o hijas, no todos juntos, sino el uno después 
del otro, por orden de sexo y edad; si al purificarse la sucesión o cualquiera sustitución hubiese 
premuerto aquel a quien en otro caso debía corresponder la herencia, dejando hijos, se 
entenderán éstos llamados en lugar de su padre o madre premuerto, en el modo y forma con que 
le hayan sucedido. 

 
• Con una HIPOTECA constituida por Rafael Sánchez Bolance y Carmen Moreno Reyes, a favor de 

CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDES en garantía del pago del saldo definitivo resultante de la 
liquidación de una cuenta especial abierta a favor de “Grupo Inmobiliario La Estrella, S.L”, hasta un 
máximo de a) CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL EUROS, que se compone de: 1) CUATROCIENTOS 
MIL EUROS por principal y 2) de un máximo de SETENTA Y SEIS MIL EUROS por el eventual exceso que 
pudiera producirse al cerrar la cuenta y adeudar en ella la partida de intereses que no hayan sido 
satisfechos al momento de dicho cierre y liquidación de la cuenta; b) de la cantidad máxima de 
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL EUROS, por intereses de demora devengados a partir del cierre de la 
cuenta; y c) de la suma de TREINTA MIL CINCUENTA Y UN EUROS SESENTA U YN CÉNTIMOS para 
costas y gastos en perjuicio de tercero y, para el caso de ejecución extrajudicial, también los 
honorarios de la actuación del Notario, los gastos derivados de los distintos trámites seguidos, y por 
último, los honorarios del Letrado y procurador intervinientes en su caso como representantes del 
acreedor ejecutante, siempre con el límite antes establecido para costas y gastos. Tasación para 
subasta: SEISCIENTOS MIL EUROS. Domicilio para notificaciones: el de calle Miquel Quintana, setenta 
y cuatro, entresuelo, primera, de Esplugues de Llobregat. Esta hipoteca se constituyó por un plazo 
de diez años a partir del veinticinco de marzo de dos mil diez, concluyendo en consecuencia el día 
veinticinco de marzo de dos mil veinte. Resulta de escritura otorgada en Vilafranca del Penedés, el 
día veinticinco de marzo de dos mil diez, ante el notario Don Francisco Javier Ferreres Ortí, cuya 
primera copia produjo la inscripción 4ª, vigente, de fecha veinte de mayo de dos mil diez, obrante 
al folio 37, del tomo y libro 951 del archivo.  

 
• Con la HIPOTECA constituida por P.H. BOLANCE SOCIEDAD LIMITADA, inicialmente a favor del 

BANCO MARE NOSTRUM, S.A, actualmente a favor SOCIEDAD DE GETSIÓN DE ACTIVOS 
PROCEDENTES DE LA REESTRUTURACIÓN BANCARIA, S.A. –SAREB-, en garantía de la devolución de 
un préstamo concedido a PRPYCON BARCINO, S.L. de QUINIENTOS MIL EUROS de principal, del 
pago de sus intereses remuneratorios al tipo máximo del once por ciento anual, durante una 
anualidad; de la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y UN EUROS, para costas y gastos en 
perjuicio de tercero; y de la cantidad de CIENTO NOVENTA MIL EUROS, para intereses 
remuneratorios más los de demora asimismo en perjuicio de tercero, en la forma y tipo pactados, 
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entendiéndose que en ningún caso los intereses remuneratorios más los de demora podrán 
exceder del equivalente a cinco anualidades de interés, y que en caso de que excedieran se 
reducirán los de demora en el importe excedido y, para el caso de ejecución extrajudicial, 
también los honorarios de la actuación del Notario, los gastos derivados de los distintos trámites 
seguidos y, por último, los honorarios del Letrado y Procurador intervinientes en su caso como 
representantes del acreedor ejecutante, siempre con el límite antes establecido para costas y 
gastos. Tasación para subasta: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS. Esta hipoteca se constituyó por un plazo de dieciséis 
años y seis meses, con un periodo de carencia de los dieciocho primeros meses, siendo la primera 
cuota de octubre de dos mil doce y la última el treinta de septiembre de dos mil veintiocho. Así 
resulta de escritura otorgada en Espulgues de Llobregat, el día treinta de marzo de dos mil doce, 
ante el Notario Don Jaime Motta García-España, protocolo 484.12 y de diligencia extendida al final 
de la misma de fecha cinco de junio de dos mil doce, que causaron la inscripción 6ª, subsistente y 
sin cancelar, de fecha seis de junio de dos mil doce, obrante al folio 39, del tomo y libro 951 del 
archivo; TRANSMITIDA a favor de SAREB mediante escritura otorgada en Madrid, el veinticinco de 
febrero del año dos mil trece, ante el notario Don Juan Pérez Hereza, PROTOCOLO 184/2013, y de 
acta complementaria autorizada por el notario de Espulgues de Llobregat, don Jaime de Motta 
García España, el día veintiocho de enero del año dos mil catorce, protocolo 326/2014, que junto 
con diligencia autorizada por el notario de Esplugues de Llobregat, don Jaime de Motta García 
España, el día veintiséis de febrero del año dos mil catorce, causó la inscripción 7ª, de fecha 
veintiséis de febrero del año dos mil catorce, obrante al folio 212, del tomo y libro 1411. 

 
PERCENTATGE:  4,01% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una 
superfície segons recent amidament de 499,50 m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 43,28 
m2 de la present finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA NÚMERO 13 

Finca Aportada núm. 13 
Finca Registral núm. 4602 
Referència cadastral 2184801DF2728C0001GT 
Propietari MARIA ISABEL DIAZ RAMON 

Superfície Real 290,91m2 
Superfície Registral 235,00m2 

 
Descripció Registre: EDIFICIO cubierto de terrado y dotado de agua corriente y electricidad el cual consta 
de planta baja de extensión sesenta y ocho metros cuadrados en la que hay una vivienda, con patio a la 
espalda y dos plantas de altura con una superficie total edificada de doscientos treinta y nuevo metros y 
dos decímetros cuadrados, edificada sobre una porción de terreno o solar con acceso a la Calle del 
Tambor del Bruch de Cornellà de Llobregat, hoy calle Ferrocarrils Catalans número dos, de figura casi 
triangular, de superficie doscientos treinta y cinco metros cuadrados, en la partida “Camp Curasot”. Linda: 
por su frente, parte con resto de finca de que se segrega y parte con paso de acceso a la Calle del Tambor 
del Bruch; a la derecha entrando, con la vía de los Ferrocarriles Catalanes; a la izquierda, con la regadera 
“Quert” y Terraplén de defensa del río Llobregat; y al fondo, con el vértice del ángulo que forma dicha finca 
entre los dos lindes anteriores.  
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Cornella del Llobregat , al foli 193, llibre 1373, FINCA 4602 
 
TITULAR:  MARIA ISABEL DIAZ RAMON és titular del ple domini de la finca de referència per títol d’herència, 
autoritzada mitjançant escriptura atorgada per la Notaria de Cornellà de Llobregat, Maria Blanca Rodriguez 
Coladas en data 21/09/2010  
 
CÀRREGUES:  

• Como procedente de la mayor finca número 27, con  la SUSTITUCIÓN que resulta de su inscripción 
6ª, obrante al folio 109 del tomo y libro 1 del archivo, constituida en escritura de capítulos 
matrimoniales autorizada por el notario de Barcelona don Melchor Canal el siete de Junio de mil 
novecientos seis, por la que los consortes don Miguel Reverter Roca y doña María Mallol Mitjavila, 
declararon que en caso de fallecer cualquiera de ellos sin hacer testamento, era su voluntad que 
fuese usufructuario el sobreviviente y heredero el primer hijo varón que naciere de su matrimonio y 
en defecto de varones la hembra; el que sea heredero podrá disponer libremente de la herencia si 
fallece con hijos, uno o más, que en cualquier tiempo alcancen la edad de testar, pero en el caso 
de fallecer sin tales hijos, les sustituirán los demás hijos o hijas, no todos juntos, sino el uno después 
del otro, por orden de sexo y edad; si al purificarse la sucesión o cualquiera sustitución hubiese 
premuerto aquel a quien en otro caso debía corresponder la herencia, dejando hijos, se 
entenderán éstos llamados en lugar de su padre o madre premuerto, en el modo y forma con que 
le hayan sucedido. 

 
 
PERCENTATGE:  2,34% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una 
superfície segons recent amidament de 290,91m2. S’interessa la inscripció de l’excés de cabuda de 55,91 m2 
de la present finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA NÚMERO 14 

Finca Aportada núm. 14 
Finca Registral núm. 27 
Referència cadastral 2184802DF2728C0001QT 
Propietari AMPARO RIUS RAMON 

Superfície Real 135,17m2 
Superfície Registral 172,60 m2 

 
Descripció Registre: Terreno con una casita de bajos situada en Cornellà del Llobregat y señalada con el 
número veintitrés de la cale Tambor del Bruch, de superficie ciento setenta y dos metros sesenta decímetros 
cuadrados. Linda: frente, norte con la citada calle y mediante ella con la Compañía de los Ferrocarriles 
Catalanes; derecha entrando, Oeste Doña Dolores Ramón; izquierda Este, con Antonio Castellvi; fondo Sur, 
con terraplén de protección río Llobregat y camino particular.        
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Cornella del Llobregat , al foli 205, llibre 67, FINCA 27 
 
TITULAR:  AMPARO RIUS RAMON és titular del ple domini de la finca de referència per títol de compra, 
autoritzada mitjançant escriptura atorgada pel Notari de Sant Feliu de Llobregat, Marcial Meleiro, en data 
03/09/1962.  
 
CÀRREGUES:  
 

• Como procedente de la mayor finca número 27, con  la SUSTITUCIÓN que resulta de su inscripción 
6ª, obrante al folio 109 del tomo y libro 1 del archivo, constituida en escritura de capítulos 
matrimoniales autorizada por el notario de Barcelona don Melchor Canal el siete de Junio de mil 
novecientos seis, por la que los consortes don Miguel Reverter Roca y doña María Mallol Mitjavila, 
declararon que en caso de fallecer cualquiera de ellos sin hacer testamento, era su voluntad que 
fuese usufructuario el sobreviviente y heredero el primer hijo varón que naciere de su matrimonio y 
en defecto de varones la hembra; el que sea heredero podrá disponer libremente de la herencia si 
fallece con hijos, uno o más, que en cualquier tiempo alcancen la edad de testar, pero en el caso 
de fallecer sin tales hijos, les sustituirán los demás hijos o hijas, no todos juntos, sino el uno después 
del otro, por orden de sexo y edad; si al purificarse la sucesión o cualquiera sustitución hubiese 
premuerto aquel a quien en otro caso debía corresponder la herencia, dejando hijos, se 
entenderán éstos llamados en lugar de su padre o madre premuerto, en el modo y forma con que 
le hayan sucedido. 

 
 
PERCENTATGE:  1,09% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una 
superfície segons recent amidament de 135,17m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 37,43 
m2 de la present finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA NÚMERO 15 

Finca Aportada núm. 15 
Finca Registral núm. 3300 
Referència cadastral 2184809DF2728C0001KT 
Propietari CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA S.U. 

Superfície Real 293,62 m2 
Superfície Registral 292,44 m2 

 
Descripció Registre: TROZO DE TIERRA CAMPO REGADIO en Cornellà de Llobregat, que es parte del campo 
llamado “Camp Curarot” de cabida doscientos noventa y dos metros cuarenta y cuatro centímetros 
cuadrados, iguales a siete mil setecientos cuarenta y un palmos diecisiete décimo también cuadrados. 
Lindante: al Norte, frente, con un camino de entrada de carruajes de carácter particular; al Este, derecha 
entrando, con restante finca de propiedad del vendedor, al Sur o fondo, con la regadera de la junta del 
Canal de la Infanta; y al Oeste, izquierda, con finca propia de Doña Mercedes Santacana Martí.  
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Cornellà del Llobregat , al foli 181, llibre 1449, FINCA 3300. 
 
TITULAR:  CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA, S.U, con C.I.F. B67186080 és titular del ple domini de la finca 
de referència per títol de compra, segons escriptura atorgada a Barcelona, el dia vuit de maig de dos mil 
divuit davant el Notari en Rafael Córdoba Benedicto, protocol 1588, que va causar la inscripció 17a de data 
dos d’agost de dos mil divuit, al foli 181 del llibre 1449. 
 
CÀRREGUES:  
 

• Como procedente de la mayor finca número 27, con  la SUSTITUCIÓN que resulta de su inscripción 
6ª, obrante al folio 109 del tomo y libro 1 del archivo, constituida en escritura de capítulos 
matrimoniales autorizada por el notario de Barcelona don Melchor Canal el siete de Junio de mil 
novecientos seis, por la que los consortes don Miguel Reverter Roca y doña María Mallol Mitjavila, 
declararon que en caso de fallecer cualquiera de ellos sin hacer testamento, era su voluntad que 
fuese usufructuario el sobreviviente y heredero el primer hijo varón que naciere de su matrimonio y 
en defecto de varones la hembra; el que sea heredero podrá disponer libremente de la herencia si 
fallece con hijos, uno o más, que en cualquier tiempo alcancen la edad de testar, pero en el caso 
de fallecer sin tales hijos, les sustituirán los demás hijos o hijas, no todos juntos, sino el uno después 
del otro, por orden de sexo y edad; si al purificarse la sucesión o cualquiera sustitución hubiese 
premuerto aquel a quien en otro caso debía corresponder la herencia, dejando hijos, se 
entenderán éstos llamados en lugar de su padre o madre premuerto, en el modo y forma con que 
le hayan sucedido. 

 
 
PERCENTATGE:  2,36% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una 
superfície segons recent amidament de 293,62m2. S’interessa la inscripció de l’excés de cabuda de 1,18m2 
de la present finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA NÚMERO 16 

Finca Aportada núm. 16 
Finca Registral núm. 3304 
Referència cadastral 2184804DF2728C0001LT 
Propietari CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA, S.U. 

Superfície Real 426,79 m2 
Superfície Registral 423,50 m2 

 
Descripció Registre: Rústica: trozo de tierra campa regadío en Cornellà de Llobregat, que es parte del 
campo llamado “Camp Curasot”, hoy Passatge Ferrocarrils Catalans, número ocho, de cabida 
cuatrocientos veintitrés metros cincuenta centímetros cuadrados, iguales a once mil doscientos diez palmos 
cuarenta décimos de palmo cuadrado; lindante al Norte, frente, con un camino de entrada de carruajes de 
carácter particular; a la derecha entrando, con restante finca propiedad de Don Narciso Matas Martí; por la 
izquierda, Este, con terrenos de José Canudas Oriol; y por el fondo Sur, con la regadera “Quer” de la Junta 
del Canal de la Infanta”.  
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Cornella del Llobregat, al foli 16, llibre 1526, FINCA 3304. 
 
TITULAR:  CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA, S.U, con C.I.F. B67186080, és titular del ple domini de la finca 
de referència per títol de compra, segons escriptura atorgada a Barcelona, el dia vuit de maig de dos mil 
divuit davant el Notari en Rafael Córdoba Benedicto, protocol 1588, que va causar la inscripció 20a de data 
dos d’agost de dos mil divuit, al foli 16 del llibre 1526.  
 
CÀRREGUES:  
 

• Como procedente de la mayor finca número 27, con  la SUSTITUCIÓN que resulta de su inscripción 
6ª, obrante al folio 109 del tomo y libro 1 del archivo, constituida en escritura de capítulos 
matrimoniales autorizada por el notario de Barcelona don Melchor Canal el siete de Junio de mil 
novecientos seis, por la que los consortes don Miguel Reverter Roca y doña María Mallol Mitjavila, 
declararon que en caso de fallecer cualquiera de ellos sin hacer testamento, era su voluntad que 
fuese usufructuario el sobreviviente y heredero el primer hijo varón que naciere de su matrimonio y 
en defecto de varones la hembra; el que sea heredero podrá disponer libremente de la herencia si 
fallece con hijos, uno o más, que en cualquier tiempo alcancen la edad de testar, pero en el caso 
de fallecer sin tales hijos, les sustituirán los demás hijos o hijas, no todos juntos, sino el uno después 
del otro, por orden de sexo y edad; si al purificarse la sucesión o cualquiera sustitución hubiese 
premuerto aquel a quien en otro caso debía corresponder la herencia, dejando hijos, se 
entenderán éstos llamados en lugar de su padre o madre premuerto, en el modo y forma con que 
le hayan sucedido. 

 
 
PERCENTATGE:  3,43% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una 
superfície segons recent amidament de 426,79m2. S’interessa la inscripció de l’excés  de cabuda de 3,29 m2 
de la present finca en el Registre de la Propietat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 20 

FINCA NÚMERO 17  

Finca Aportada núm. 17 
Finca Registral núm. 3866 
Referència cadastral 2184805DF2728C0001TT 

Propietari 
MARIA MONTSERRAT SOLE BOSCH i MARIA LUISA SOLÉ 
BOSCH 

Superfície Real 353,50 m2 
Superfície Registral 355 m2 

 
Descripció Registre: Terreno con una casita de planta baja con cubierta de tejado, señalada con el número 
treinta y nueve provisional en la calle o camino de entrada de carruajes que da acceso a la Calle Timbaler 
del Bruch, hoy calle Ferrocarrils Catalans, número diez; el terreno tiene una cabida de trescientos cincuenta 
y cinco metros cuadrados. LINDANTE: al Norte, frente, con un camino de entrada de carruajes de carácter 
particular, a la derecha entrando, Oeste, con la finca de Doña Mercedes Santacana, o sea el solar número 
siete; a la izquierda, Este, con resto de finca madre; y al fondo, Sur, con la regadera Quer de la Junta del 
Canal de la Infanta.   
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Cornella del Llobregat , al foli 113, llibre 1196, FINCA 3866 
 
TITULAR:  MARIA MONTSERRAT SOLE BOSCH i MARIA LUISA SOLE BOSCH són titulars per meitat i proindivís del ple 
domini de la finca de referència per títol d’herència, autoritzada mitjançant escriptura atorgada pel Notari 
d’Olesa de Montserrat, Leopoldo García Oquendo, en data 11/10/2005. 
 
CÀRREGUES:  
 

• Como procedente de la mayor finca número 27, con  la SUSTITUCIÓN que resulta de su inscripción 
6ª, obrante al folio 109 del tomo y libro 1 del archivo, constituida en escritura de capítulos 
matrimoniales autorizada por el notario de Barcelona don Melchor Canal el siete de Junio de mil 
novecientos seis, por la que los consortes don Miguel Reverter Roca y doña María Mallol Mitjavila, 
declararon que en caso de fallecer cualquiera de ellos sin hacer testamento, era su voluntad que 
fuese usufructuario el sobreviviente y heredero el primer hijo varón que naciere de su matrimonio y 
en defecto de varones la hembra; el que sea heredero podrá disponer libremente de la herencia si 
fallece con hijos, uno o más, que en cualquier tiempo alcancen la edad de testar, pero en el caso 
de fallecer sin tales hijos, les sustituirán los demás hijos o hijas, no todos juntos, sino el uno después 
del otro, por orden de sexo y edad; si al purificarse la sucesión o cualquiera sustitución hubiese 
premuerto aquel a quien en otro caso debía corresponder la herencia, dejando hijos, se 
entenderán éstos llamados en lugar de su padre o madre premuerto, en el modo y forma con que 
le hayan sucedido. 

 
 
PERCENTATGE:  2,84% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una 
superfície segons recent amidament de 353,50m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 1,5 m2 
de la present finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA NÚMERO 18 

Finca Aportada núm. 18 
Finca Registral núm. 3215 
Referència cadastral 2184806DF2728C0001FT 
Propietari SYMA SYSTEM ESPAÑOLA, SA 

Superfície Real 305,02 m2 
Superfície Registral 405 m2 

 
Descripció Registre: URBANA.- Porció de terreny, camp, regadiu, provinent de “Camp Curasot”, que hi és a 
Cornellà, de cabuda quatre-cents cinc metres quadrats, en part del qual està construïda una caseta de 
planta baixa, coberta de terrat. Limita: al Nord, front, amb un camí d’entrada de carruatges de caràcter 
particular; a la dreta entrant, Oest, amb Juan Sayós; per l’esquerra, Est, amb terreny de “Syma System SA”; i 
fons, Sur, amb la regadora “Quer” de la Junta del Canal de la Infanta. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Cornella del Llobregat , al foli 211, llibre 84, FINCA 3215. 
 
TITULAR:  SYMA SYSTEM ESPAÑOLA SA amb CIF A08204471 té ple domini de la finca de referència per títol de 
compravenda autoritzada mitjançant escriptura atorgada pel Notari d’Arbúcies, Raúl Vall Vilardell, en data 
19/04/1975. 
 
CÀRREGUES:  
 

• Como procedente de la mayor finca número 27, con  la SUSTITUCIÓN que resulta de su inscripción 
6ª, obrante al folio 109 del tomo y libro 1 del archivo, constituida en escritura de capítulos 
matrimoniales autorizada por el notario de Barcelona don Melchor Canal el siete de Junio de mil 
novecientos seis, por la que los consortes don Miguel Reverter Roca y doña María Mallol Mitjavila, 
declararon que en caso de fallecer cualquiera de ellos sin hacer testamento, era su voluntad que 
fuese usufructuario el sobreviviente y heredero el primer hijo varón que naciere de su matrimonio y 
en defecto de varones la hembra; el que sea heredero podrá disponer libremente de la herencia si 
fallece con hijos, uno o más, que en cualquier tiempo alcancen la edad de testar, pero en el caso 
de fallecer sin tales hijos, les sustituirán los demás hijos o hijas, no todos juntos, sino el uno después 
del otro, por orden de sexo y edad; si al purificarse la sucesión o cualquiera sustitución hubiese 
premuerto aquel a quien en otro caso debía corresponder la herencia, dejando hijos, se 
entenderán éstos llamados en lugar de su padre o madre premuerto, en el modo y forma con que 
le hayan sucedido. 
 

• Anotació preventiva d’embargament presa sobre aquesta finca a favor de l’AJUNTAMENT DE 
CORNELLA DE LLOBREGAT, ordenada per diligencia dictada el catorze de febrer de dos mil disset 
pel Armand Costa i Jordana, Cap d’unitat del Baix Llobregat-Garraf del Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, en expedient administratiu de constrenyiment número 
T/10411188 instruït contra SYMA SYSTEM ESPAÑOLA, S.A., per respondre de vint mil dos-cents dotze 
euros amb setanta-nou cèntims de principal, quatre mil quaranta-dos euros amb cinquanta-quatre 
cèntims de recàrrecs de constrenyiment, set mil cinc-cents setanta-un euros amb trenta cèntims 
d’interessos de demora i set-cents quaranta-set euros amb quaranta-set cèntims per a costes 
pressupostades, en total TRENTA-DOS MIL CINC CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÉNTIMS, 
segons manament lliurat pel expressat Cap d’Unitat el vint-i-un d’abril de dos mil disset, que es va 
presentar i va motivar l’anotació lletra S, vigent, data nou de maig de dos mil disset, al foli 201 del 
llibre 597. 

 
PERCENTATGE:  2,45% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una 
superfície segons recent amidament de 305,02 m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 99,98 
m2 de la present finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA NÚMERO 19 

Finca Aportada núm. 19 
Finca Registral núm. 4015 
Referència cadastral 2184807DF2728C0001MT 
Propietari SERSET INVEST SL 

Superfície Real 330,83 m2 
Superfície Registral 261,80 m2 

 
Descripció Registre: PORCIÓN DE TERRENO edificable, situada en el termino municipal de Cornellá de 
Llobregat, de superficie doscientos sesenta y un metros cuadrados, ochenta decímetros. LINDANTE: frente, 
Norte, calle Timbaler del Bruch, por la derecha entrando, Oeste, con Casa Canudas; por la izquierda, Este, 
con el vendedor y por el fondo, Sur, con la Regadera Quert.  
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Cornella del Llobregat , al foli 81, llibre 597, FINCA 4015 
 
TITULAR:  SERSET INVEST SL amb C.I.F B61975835, és titular del ple domini de la finca de referència per títol de 
compra autoritzada mitjançant escriptura atorgada pel Notari de Barcelona, Santiago García Ortiz, en data 
24/12/2001. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues 
 
PERCENTATGE:  2,66% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una 
superfície segons recent amidament de 330,83m2. S’interessa la inscripció de l’excés de cabuda de 69,03m2 
de la present finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA NÚMERO 20 

Finca Aportada núm. 20 
Finca Registral núm. 362 
Referència cadastral 2184808DF2728C0001OT 
Propietari CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA, S.U. 

Superfície Real 1.257,47 m2 
Superfície Registral 1.270 m2 

 
Descripció Registre: NAVE de planta baja, cubierta de tejado, dotada de agua corriente y electricidad, con 
una superficie edificada de mil ciento treinta y ocho metros cuadrados; construida sobre una porción de 
terreno sita en Cornellà de Llobregat, con frente a la calle llamada Timbaler del Bruc, de superficie útil mil 
doscientos setenta metros cuadrados, equivalentes a 33.604,2 palmos cuadrados. Lindante: al frente, Norte, 
en línea de treinta y dos metros sesenta centímetros, con la calle Timbaler del Bruc o del Ferrocarril; derecha 
entrando, Oeste, en línea de treinta y nueve metros diez centímetros, con “Syma System Española SA” y Pío 
Adot; izquierda, Este, en línea de cincuenta y un metros diez centímetros, con Don José Colominas; y fondo, 
en línea de veintitrés metros treinta y seis centímetros, con acequia del Prat de la Mola. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Cornellà del Llobregat, al foli 219, llibre 1413, FINCA 362. 
 
TITULAR:  CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA, S.U, con C.I.F. B67186080, és titular del ple domini de la finca 
de referència per títol de compra, segons escriptura atorgada a Barcelona, el dia vuit de maig de dos mil 
divuit davant el Notari en Rafael Córdoba Benedicto, protocol 1588, que va causar la inscripció 35a de data 
dos d’agost de dos mil divuit, al foli 219 del llibre 1413. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE:  10,10% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una 
superfície segons recent amidament de 1.257,47m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 12,53 
m2 de la present finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA NÚMERO 21 

Finca Aportada núm. 21 
Finca Registral núm. 4268 
Referència cadastral 2184809DF2728C0001KT 
Propietari CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA, S.U 

Superfície Real 151,62 m2 
Superfície Registral 150 m2 

 
Descripció Registre: CASA de planta baja solamente, señalada con el número veintinueve, edificada sobre 
una porción de terreno o solar con frente principal a la calle del Timbaler del Bruch y otro frente a la calle de 
Barcelona, del término municipal de Cornellá de Llobregat. Mide trece metros de frente a la primera calle y 
ocupa una superficie de ciento cincuenta metros cuadrados. Lindante: frente, Norte, la calle Timbaler del 
Bruch; derecha entrando, finca de Don Vicente García o sucesores, izquierda, la calle de Barcelona; y 
espalda, resto de finca matriz, de los esposos Colominas-Catalá.  
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Cornellà del Llobregat , al foli 10, llibre 1430, FINCA 4268. 
 
TITULAR:  CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA, S.U., con C.I.F. B67186080 és titular del ple domini de la finca 
de referència per títol de compra, segons escriptura atorgada a Barcelona, el dia vuit de maig de dos mil 
divuit davant del Notari en Rafael Córdoba Benedicto, protocol 1588, que va causar la inscripció 20a de 
data dos d’agost de dos mil divuit, al foli 10 del llibre 1430.  
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues.  
 
PERCENTATGE:  1,22% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una 
superfície segons recent amidament de 151,62m2. S’interessa la inscripció de l’excés de cabuda de 1,62 m2 
de la present finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA NÚMERO 22 

Finca Aportada núm. 22 
Finca Registral núm. 3910 
Referència cadastral 2184810DF2728C0001MT 
Propietari CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA, S.U 

Superfície Real 444,71 m2 
Superfície Registral 731 m2 

 
Descripció Registre: Urbana.- PORCIÓN DE TERRENO EDIFICABLE, situada en el término municipal de Cornellà 
de Llobregat, de superficie setecientos treinta y un metros cuadrados, equivalentes a diecinueve mil 
trescientos cuarenta y ocho palmos, seis décimos; lindante: por el frente, Este, parte con calle Barcelona y 
parte, con finca de Vda. Costa, mediante una zona de servicio; al fondo, Oeste, con finca de que se 
segregó; derecha entrando, Norte, con finca segregada de la presente propiedad de Doña Mercedes 
Colomina Catalá, y en parte con la calle Barcelona; y al Sur, con Regadora Quert. 
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Cornella del Llobregat , al foli 190, llibre 1436, FINCA 3910 
 
TITULAR:  CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA, S.U, con C.I.F B67186080, és titular del ple domini de la finca 
de referència per títol de compra, segons escriptura atorgada a Barcelona, el dia vuit de maig de dos mil 
divuit davant el Notari en Rafael Córdoba Benedicto, protocol 1588, que va causar la inscripció 19a de data 
dos d’agost de dos mil divuit al foli 190 del llibre 1436.  
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE:  3,57% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una 
superfície segons recent amidament de 444,71 m2. S’interessa la inscripció del defecte de cabuda de 
286,29m2 de la present finca en el Registre de la Propietat. 
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FINCA NÚMERO 23 
 
Finca Aportada núm. 23 
Finca Registral núm. 47664 

Referència cadastral 2483340DF2728C0001WT 
Propietari FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
Superfície Real 1222 m2 
Superfície Registral 1222 m2 

 
Descripció Registre: Número Identificació: 6134.- Adreça: Carrer Timbaler del Bruc s/n. Terme municipal: 
Cornellà de Llobregat. Contingut, ús actual: Traçat de via. Figura Geomètrica: Trapezial. Superfície solar: mil 
dos-cents vint-i-dos metres quadrats. Límit Nord: Ajuntament Cornellà de Llobregat. Límit Est: Referència 
Cadastral urbana: 24.83.3/39, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Límit Sud: Ajuntament Cornellà de 
Llobregat. Límit Oest: Ajuntament de Cornellà de Llobregat   
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Cornella del Llobregat , al foli 121, llibre 1081, FINCA 47664 
 
TITULAR:  FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA és titular del ple domini de la finca de referència 
per cessió efectuada per la Generalitat de Catalunya, segons escriptura atorgada a certificació de domini 
estesa el dia dotze de juny de dos mil catorze davant el Notari Lluis Huguet i Viñallonga, Director 
Económicofinanciero de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que va causar la inscripció 2a de data 
nou de juny de dos mil catorze, al foli 121 del llibre 1081. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues 
 
PERCENTATGE:  0% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una 
superfície segons recent amidament de 1.222,00m2.  
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FINCA NÚMERO 24 
 
Finca Aportada núm. 24 
Finca Registral núm. 47662 

Referència cadastral 2483339DF2728C0001BT 
Propietari FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
Superfície Real 869 m2 
Superfície Registral 869 m2 

 
Descripció Registre: Número Identificació: 6133.- Adreça: Carrer Timbaler del Bruc s/n. Terme municipal: 
Cornellà de Llobregat. Contingut, ús actual: Traçat de via. Figura Geomètrica: Trapezial. Superfície solar: vuit-
cents seixanta-nou metres quadrats. Límit Nord: Ajuntament Cornellà de Llobregat. Límit Est: Referència 
Cadastral urbana: 24.83.3/38, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Límit Sud: Ajuntament Cornellà de 
Llobregat. Límit Oest: Referència Cadastral urbana: 24.83.3/40, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya   
 
INSCRITA: Registre de la Propietat de Cornella del Llobregat , al foli 19, llibre 1081, FINCA 47662. 
 
TITULAR: FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA és titular del ple domini de la finca de referència 
segons certificació de domini estesa el dia dotze de juny de dos mil catorze per Lluis Huget i Viñallonga, 
Director Económicofinanciero de Ferrocarrils de la Generalitat, que va causar la inscripció 2a de data nou 
de juliol de dos mil catorze al foli 119 del llibre 1081. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues 
 
PERCENTATGE:  0% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una 
superfície segons recent amidament de 869m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 28 

 
FINCA NÚMERO 25 
 
Finca Aportada núm. 25 
Finca Registral núm. NO CONSTA IMMATRICULADA 

Propietari AJUNTAMENT DE CORNELLÀ 
Superfície Real 2.051,88 m2 

 
Descripció Registre:  
 
INSCRITA: No consta immatriculada al Registre de la Propietat. 
 
TITULAR: Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
PERCENTATGE:  0% 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una 
superfície segons recent amidament de 2.051,88m2. 
 



PARCEL·LA FINCA 
REGISTRAL PROPIETARI DIRECCIÓ MUNICIPI

1 3922 ANGEL BERTRÁN CORACHAN

2 3890 CAT 2002 PROM. INMOBILIARIA SL C/General Prim, 3-4, Cornellà de Llobregat, 08940, 
Barcelona Cornellà de Llobregat

3 3889 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA S.U Av. Diagonal, 299  1r-1a, Barcelona, 08013, Barcelona Barcelona
4 3882 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA S.U Av. Diagonal, 299  1r-1a, Barcelona, 08013, Barcelona Barcelona
5 3553 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA S.U Av. Diagonal, 299  1r-1a, Barcelona, 08013, Barcelona Barcelona
6 3858 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA S.U Av. Diagonal, 299 1r-1a, Barcelona, 08013, Barcelona Barcelona
7 3880 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA S.U Av. Diagonal, 299  1r-1a, Barcelona, 08013, Barcelona Barcelona
8 14419 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA S.U Av. Diagonal, 299  1r-1a, Barcelona, 08013, Barcelona Barcelona
9 2936 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA S.U Av. Diagonal, 299  1r-1a, Barcelona, 08013, Barcelona Barcelona

10 3245 PROCORNELLÀ C/Albert Einstein, 47-49, 08940 Cornellà de Llobregat, 
Barcelona Cornellà de Llobregat

11 32677 VALENTÍN SANTOS BARBA, SOFÍA SANTOS MUÑOZ C/Ibèria, 28-30 1º 1ª, 08906 Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona Hospitalet de Llobregat

12 3216 PH BOLANCE SOCIEDAD LIMITADA C/Mossen Jacint Verdaguer, 46, Esplugues de Llobregat, 
08950, Barcelona Barcelona

13 4602 Mª ISABEL DÍAZ RAMÓN Pg. Ferrocarrils Catalans, 2 2º  08940 Cornella de Llobregat , 
Barcelona Cornellà de Llobregat

14 27 AMPARO RIUS RAMÓN Pg. Ferrocarrils Catalans, 4 Baixos  08940 Cornella de 
Llobregat , Barcelona Cornellà de Llobregat

15 3300 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA S.U Av. Diagonal, 299  1r-1a, Barcelona, 08013  Barcelona Barcelona
16 3304 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA S.U Av. Diagonal, 299  1r-1a, Barcelona, 08013, Barcelona Barcelona

17 3866 Mª MONTSERRAT  I MªLLUISA SOLÉ BOSCH C/Lluis Carulla, 43 casa, 43440 Esplugues de Fancolí, 
Barcelona 

Esplugues de francolí

18 3215 SYMA SYSTEM ESPAÑOLA SA Pg. Ferrocarrils Catalans, 33, 08940 Cornella de Llobregat , 
Barcelona Cornellà de Llobregat

19 4015 SERSET INVEST SL C/Port Olimpic (moll Marina), 8, Barcelona, 08005, 
Barcelona Barcelona

20 362 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA S.U Av. Diagonal, 299  1r-1a, Barcelona, 08013, Barcelona Barcelona
21 4268 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA S.U Av. Diagonal, 299  1r-1a, Barcelona, 08013, Barcelona Barcelona
22 3910 CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA S.U Av. Diagonal, 299  1r-1a, Barcelona, 08013, Barcelona Barcelona
23 47664 FERROCARRILS DE LA GENERALITAT C/ dels Vergós, 44, 08017 Barcelona Barcelona
24 47662 FERROCARRILS DE LA GENERALITAT C/ dels Vergós, 44, 08017 Barcelona Barcelona

25 AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT Plaça de l'Èsglesia, s/n 08940 Cornellà de Llobregat, 
Barcelona Cornellà de Llobregat

HEREUS DELS SRS MIGUEL REVERTER ROCA I MARIA 
MALLOL MITJAVILA

BANC SABADELL S.A (Abans Caixa d'Estalvis del Penedès) Avenida ôscar Esplà, 37. 03007 Alicante

SAREB (Procedent del Banco Mare Nostrum S.A)

rel.institucionales@sareb.es

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT Plaça de l'Èsglesia, s/n 08940 Cornellà de Llobregat, 
Barcelona Cornellà de Llobregat

Anotació prventiva 
d'embargament respecte la 

finca registral l 3215

RELACIÓ DE PROPIETARIS

RELACIÓ D'INTERESSATS

Càrrega respecte les 
registrals 3245, 32677, 3216, 
4602, 27, 3300, 33045, 3866, 

3215, 4015
Càrrega hipotecària 

respecte la finca registral 
3216

Càrrega hipotecària 
respecte la finca registral 

3216
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ÍNDEX VOLUM III: FINQUES RESULTANTS 

1.- Llistat de finques resultants. 

2.- Fitxes de finques resultants amb aprofitament i dels sistemes urbanístics de cessió. 

3.- Fitxes gràfiques de finques resultants i dels sistemes urbanístics de cessió. 

4.- Plànol georeferenciat de finques resultants.   
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FITXES DE LES FINQUES RESULTANTS AMB APROFITAMENT PRIVAT 

FINCA RESULTANT 1 

Parcel·la 1 
Adjudicatari CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA SU 

Superfície (sòl) 3.493,95 m2 
Total sostre 12.370,40 m2 
Sostre comercial (PB) 1.000,00 m2 
Sostre residencial lliure 11.370,40 m2 

Percentatge de participació en càrregues 68,05% 
Càrregues Urbanístiques 2.599.214,82€ 

 

DESCRIPCIÓ 

“URBANA: Finca resultant 1 del Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 DEL PMU 7 TINTES ESPECIALES del terme 
municipal de Cornellà de Llobregat amb forma irregular i de superfície 3.493,95m2. Limita: al NORD 
mitjançant tres vèrtexs amb el límit de l’àmbit de la present reparcel·lació. Al SUD mitjançant una línia recta 
de 45,16 metres lineals amb la finca resultant 11 de la present reparcel·lació. Al NORD-EST mitjançant una 
línia recta de 39,35 metres lineals amb la finca resultant 15 destinada a vialitat, i mitjançant una línia recta de 
11,55 metres lineals amb el límit de l’àmbit. Al SUD-EST mitjançant una línia recta de 48,59 metres lineals amb 
la finca resultant número 11 de la present reparcel·lació. Al NORD-OEST mitjançant una línia recta de 36,03 
metres lineals amb el límit de l’àmbit, i mitjançant una línia recta de 33,07 metres lineals amb la finca 
resultant número 2 de la present reparcel·lació. I al SUD-OEST mitjançant una línia recta de 32,78 metres 
lineals amb la finca resultant 13 del present projecte destinada a vialitat.” 

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a la mercantil CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA S.U. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ 

 A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 68,05%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES 

Es correspon jurídicament, per subrogació real, amb la finca aportada “3” (Registral 3889), amb la finca 
aportada “4” (Registral 3882), amb la finca aportada “5” (Registral 3553), amb la finca aportada “6” 
(Registral 3858), amb la finca aportada “7” (Registral 3880), amb la finca aportada “8” (Registral 14419), amb 
la finca aportada “9” (Registral 2936), amb la finca aportada “15” (Registral 3300), amb la finca aportada 
“16” (Registral 3304), amb la finca aportada “20” (Registral 362), amb la finca aportada “21” (Registral 4268) i 
amb la finca aportada “22” (Registral 3910). 

QUALIFICACIÓ 

Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament amb la Clau 18d1, Ordenació Volumètrica. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA 

Lliure de càrregues.  

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ:  

Conforme a l'article 127.b) del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, de l'article 154 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i dels articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normes Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción con el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta 
finca queda afecta, amb caràcter real al compliment de les càrregues i al pagament de les despeses 
inherents al sistema de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica, en un 68,05% essent el saldo 
provisional del compte de liquidació corresponent a aquesta finca de 2.599.214,82 Euros IVA inclòs, sens 
perjudici del que resulti del Compte de Liquidació Definitiu segons el seu % de participació.   
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FINCA RESULTANT 2 

 
Parcel·la 2 

Adjudicatari CAT 2002 PROM. INMOBILIARIA SL / PROCORNELLÀ SA 
Superfície (sòl) 633,43 m2 
Total sostre 1.946,31 m2 
Sostre comercial (PB) 0,00 m2 

Sostre residencial lliure 1.946,31 m2 
Percentatge de participació en càrregues 7,57% 
Càrregues Urbanístiques 249.142,89€ 

 

DESCRIPCIÓ 

“URBANA: Finca resultant 2 del Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 DEL PMU 7 TINTES ESPECIALES del terme 
municipal de Cornellà de Llobregat amb forma de “L” i de superfície 633,43 m2. Limita: al NORD mitjançant 3 
vèrtex amb el límit de l’àmbit de la present reparcel·lació. Al SUD mitjançant 2 vèrtex, un amb la finca 
resultant número 1, destinada a vialitat i l’altre amb la finca resultant número 13 i 1 de la present 
reparcel·lació. Al NORD-EST mitjançant dues línies rectes, una de 15,41 metres lineals i  l’altre de 12,52 metres 
lineals, ambdues amb el límit de l’àmbit. Al SUD-EST mitjançant una línia recta de 2,02 metres lineals amb la 
finca resultant 13 de la present reparcel·lació destinada a vialitat, i mitjançant una línia recta de 33,07 metres 
lineals amb la finca resultant número 1 del present projecte de reparcel·lació. Al NORD-OEST mitjançant dues 
línies rectes, una de 21,07 metres lineals i l’altre de 14,10 metres lineals amb el límit de l’àmbit; i mitjançant un 
vèrtex  amb el límit de l’àmbit del present projecte de reparcel·lació.  I al SUD-OEST mitjançant dues línies 
rectes, una de 15,58 metres lineals i l’altre de 12,51 metres lineals amb la finca resultant número 13 de la 
present reparcel·lació, destinada a vialitat.” 

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a: 

• La mercantil CAT 2002 PROM. INMOBILIARIA SL en un 68,19%  
• La mercantil PROCORNELLÀ SA en un 31,81%. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ 

 A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 7’57%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES 

Es correspon jurídicament: 

• Pel que fa a l’indivís adjudicat a la mercantil CAT 2000 PROM. INMOBILIARIA SL, es correspon 
jurídicament amb la finca aportada “2” (Registral 3890). 

• Pel que fa a l’indivís adjudicat a la mercantil PROCORNELLÀ SA, es correspon jurídicament amb la 
finca aportada “10” (Registral 3245). 

QUALIFICACIÓ 

Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament amb la Clau 18d1, Ordenació Volumètrica. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA 

Lliure de càrregues.  

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ:  

Conforme a l'article 127.b) del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, de l'article 154 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i dels articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normes Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción con el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta 
finca queda afecta, amb caràcter real al compliment de les càrregues i al pagament de les despeses 
inherents al sistema de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica, en un 7,57%, quedant el saldo 
provisional del compte de liquidació corresponent a aquesta finca dividit en funció del % adjudicat en indivís 
a cada propietari de la següent forma: 
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• Pels drets adjudicats a la mercantil CAT 2002 PROM. INMOBILIARIA SL corresponents a un 7,57% del 
7,57%, el saldo provisional del compte de liquidació és de ... €, sens perjudici del que resulti del 
Compte de Liquidació Definitiu segons el seu % de participació.  
 

• A la mercantil PROCORNELLÀ SA se li adjudica lliure de càrregues. 
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FINCA RESULTANT 3 

Parcel·la 3 
Adjudicatari ÀNGEL BERTRÁN CORACHAN 
Superfície (sòl) 165,98 m2 

Total sostre 543,69 m2 
Sostre comercial (PB) 0,00 m2 
Sostre residencial lliure 543,69 m2 
Percentatge de participació en càrregues 3,10% 

Càrregues Urbanístiques 170.354,55€ 

 

DESCRIPCIÓ 

“URBANA: Finca resultant 3 del Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 DEL PMU 7 TINTES ESPECIALES del terme 
municipal de Cornellà de Llobregat amb forma de quadrat i de superfície 165,98 m2. Limita: al NORD 
mitjançant un vèrtex amb el límit de l’àmbit de la present reparcel·lació. Al NORD-EST mitjançant una línia 
recta d’11,58 metres lineals amb el límit de l’àmbit de la present reparcel·lació. A l’EST mitjançant un vèrtex 
amb el límit de l’àmbit de la present reparcel·lació. Al NORD-OEST mitjançant una línia recta de 14,29 metres 
lineals amb el límit de l’àmbit. A l’OEST mitjançant un vèrtex amb el límit de l’àmbit i alhora amb  la finca 
resultant 13 del present projecte de reparcel·lació, destinada a vialitat. Al SUD mitjançant vèrtex amb la 
finca resultant número 2 i 13 del present projecte de reparcel·lació, essent la finca resultant número 13 
destinada a vialitat. Al SUD-EST mitjançant línia recta de 14,10 metres lineals amb la finca resultant número 2 
del present projecte. I al SUD OEST mitjançant una línia recta d’11,77 metres amb la finca resultant 13 del 
present projecte, destinada a vialitat.” 

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a ANGEL BERTRÁN CORACHÁN. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ 

 A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 3,10%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES 

Es correspon jurídicament, per subrogació real, amb la finca aportada “1” (Registral 3922). 

QUALIFICACIÓ 

Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament amb la Clau 18d1, Ordenació Volumètrica. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA 

Lliure de càrregues.  

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ:  

Conforme a l'article 127.b) del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, de l'article 154 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i dels articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normes Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción con el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta 
finca queda afecta, amb caràcter real al compliment de les càrregues i al pagament de les despeses 
inherents al sistema de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica, en un 3,10% essent el saldo 
provisional del compte de liquidació corresponent a aquesta finca de 170.354,55 Euros IVA inclòs, sens 
perjudici del que resulti del Compte de Liquidació Definitiu segons el seu % de participació.   

 

 
  



	 5 

FINCA RESULTANT 4 

Parcel·la 4 

Adjudicatari 

PROCORNELLÀ SA/ Mª MONTSERRAT i Mª LLUISA SOLÈ 
BOSCH/ Mª ISABEL DÍAZ RAMÓN/ VALENTÍN SANTOS BARBA i 
SOFIA SANTOS MUÑOZ/ AMPARO RIUS RAMÓN/ SYMA 
SYSTEM SA/ SERSET INVEST SL/ P.H BOLANCE SOCIEDAD 
LIMITADA 

Superfície (sòl) 893,34 m2 
Total sostre 4.053,16 m2 

Sostre comercial (PB) 0,00 m2 
Sostre residencial lliure 4.053,16 m2 
Percentatge de participació en càrregues 21,28% 
Càrregues Urbanístiques 753.233,56€ 

 

DESCRIPCIÓ 

“URBANA: Finca resultant 4 del Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 DEL PMU 7 TINTES ESPECIALES del terme 
municipal de Cornellà de Llobregat, amb forma de “U”  i de superfície 893,34 m2. Limita: al NORD mitjançant 
2 vèrtex amb la finca resultant 13 del present projecte, destinada a vialitat. Al SUD mitjançant línia recta de 
38.94 metres lineals amb la finca resultant 14 de la present reparcel·lació. A l’EST mitjançant dos vèrtex amb 
la finca resultant número 13 del present projecte. A l’OEST mitjançant un vèrtex amb el límit de l’àmbit del 
projecte. Al NORD-EST dos línies de 10,00 metres lineals i 13, 21 metres lineals amb la finca resultant número 13 
del present projecte i, amb una línia recta de 14,77 metres lineals, amb el límit de l’àmbit del present projecte. 
Al NORD-OEST amb una línia recta de 43,77 metres lineals amb el límit del l’àmbit del present projecte. Al 
SUD-EST amb una línia recta de 16,75 metres lineals amb la finca resultant número 10 del present projecte, i 
amb dues línies rectes, una de 21, 13 metres lineals i l’altre de 18,46 metres lineals, ambdues amb el límit de 
l’àmbit del present projecte. Al SUD-OEST amb una línia recta de 4,40 metres lineals amb la finca resultant 
número 9 del present projecte, destinada a parcs urbans.” 

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a: 

• A la mercantil PROCORNELLÀ SA un 7,96% provinent del sòl urbà consolidat i un 16,24% provinent 
dels seus drets adquirits. 

• A la Mª Montserrat i la Mª Luisa Solé Bosch amb un 12, 27%. 
• A la Mª Isabel Díaz Ramón un 10,10%. 
• A en Valentín Santos i a la Sofía Santos Muñoz un 9,30%. 
• A la Amparo Rius Ramón un 4,69%. 
• A la mercantil SYMA SYSTEM ESPAÑOLA SA un 10,59%. 
• A la mercantil SERSET INVEST SL un 11,49%. 
• A la mercantil P.H BOLANCE SOCIEDAD LIMITADA un 17,34%. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ 

 A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 21,28%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES 

Es correspon jurídicament: 

• Pel que fa a l’indivís adjudicat a la mercantil PROCORNELLÀ SA, es correspon jurídicament amb la 
finca aportada “10” (Registral 3245). 

• Pel que fa a l’indivís adjudicat a les Sres. Mª Montserrat i Mª Luisa Solé Bosch, es correspon 
jurídicament amb la finca aportada “17” (Registral 3866). 

• Pel que fa a l’indivís adjudicat a la Sra. Mª Isabel Díaz Ramón, es correspon jurídicament amb la 
finca aportada “13” (Registral 4602). 

• Pel que fa a l’indivís adjudicat al Sr. Valentín Sánchez Barba i a la Sra. Sofía Santos Muñoz, es 
correspon jurídicament amb la finca aportada “11” (Registral 32677). 

• Pel que fa a l’indivís adjudicat a la Sra. Amparo Rius Ramón, es correspon jurídicament amb la finca 
aportada “14” (Registral 27). 
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• Pel que fa a l’indivís adjudicat a la mercantil SYMA SYSTEM ESPAÑOLA SA, es correspon jurídicament 
amb la finca aportada “18” (Registral 3215). 

• Pel que fa a l’indivís adjudicat a la mercantil SERSET INVEST SL, es correspon jurídicament amb la 
finca aportada “19” (Registral 4015). 

• Pel que fa a l’indivís adjudicat a la mercantil PH BOLANCE SOCIEDAD LIMITADA, es correspon 
jurídicament amb la finca aportada “12” (Registral 3216). 

 

QUALIFICACIÓ 

Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament amb la Clau 18d2, Ordenació Volumètrica. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA 

Per subrogació real de la finca inicial 12 (Registral 3216) aportada per la mercantil P.H BOLANCE SOCIEDAD 
LIMITADA, que afecta al seu indivís d’un 4,01% del 21,28%, amb les següents càrregues: 

 
• HIPOTECA constituida por Rafael Sánchez Bolance y Carmen Moreno Reyes, a favor de CAIXA 

D’ESTALVIS DEL PENEDES en garantía del pago del saldo definitivo resultante de la liquidación de 
una cuenta especial abierta a favor de “Grupo Inmobiliario La Estrella, S.L”, hasta un máximo de a) 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL EUROS, que se compone de: 1) CUATROCIENTOS MIL EUROS por 
principal y 2) de un máximo de SETENTA Y SEIS MIL EUROS por el eventual exceso que pudiera 
producirse al cerrar la cuenta y adeudar en ella la partida de intereses que no hayan sido 
satisfechos al momento de dicho cierre y liquidación de la cuenta; b) de la cantidad máxima de 
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL EUROS, por intereses de demora devengados a partir del cierre de la 
cuenta; y c) de la suma de TREINTA MIL CINCUENTA Y UN EUROS SESENTA U YN CÉNTIMOS para 
costas y gastos en perjuicio de tercero y, para el caso de ejecución extrajudicial, también los 
honorarios de la actuación del Notario, los gastos derivados de los distintos trámites seguidos, y por 
último, los honorarios del Letrado y procurador intervinientes en su caso como representantes del 
acreedor ejecutante, siempre con el límite antes establecido para costas y gastos. Tasación para 
subasta: SEISCIENTOS MIL EUROS. Domicilio para notificaciones: el de calle Miquel Quintana, setenta 
y cuatro, entresuelo, primera, de Esplugues de Llobregat. Esta hipoteca se constituyó por un plazo 
de diez años a partir del veinticinco de marzo de dos mil diez, concluyendo en consecuencia el día 
veinticinco de marzo de dos mil veinte. Resulta de escritura otorgada en Vilafranca del Penedés, el 
día veinticinco de marzo de dos mil diez, ante el notario Don Francisco Javier Ferreres Ortí, cuya 
primera copia produjo la inscripción 4ª, vigente, de fecha veinte de mayo de dos mil diez, obrante 
al folio 37, del tomo y libro 951 del archivo.  

 
• HIPOTECA constituida por P.H. BOLANCE SOCIEDAD LIMITADA, inicialmente a favor del BANCO 

MARE NOSTRUM, S.A, actualmente a favor SOCIEDAD DE GETSIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 
REESTRUTURACIÓN BANCARIA, S.A. –SAREB-, en garantía de la devolución de un préstamo 
concedido a PRPYCON BARCINO, S.L. de QUINIENTOS MIL EUROS de principal, del pago de sus 
intereses remuneratorios al tipo máximo del once por ciento anual, durante una anualidad; de la 
cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y UN EUROS, para costas y gastos en perjuicio de 
tercero; y de la cantidad de CIENTO NOVENTA MIL EUROS, para intereses remuneratorios más los de 
demora asimismo en perjuicio de tercero, en la forma y tipo pactados, entendiéndose que en 
ningún caso los intereses remuneratorios más los de demora podrán exceder del equivalente a 
cinco anualidades de interés, y que en caso de que excedieran se reducirán los de demora en el 
importe excedido y, para el caso de ejecución extrajudicial, también los honorarios de la 
actuación del Notario, los gastos derivados de los distintos trámites seguidos y, por último, los 
honorarios del Letrado y Procurador intervinientes en su caso como representantes del acreedor 
ejecutante, siempre con el límite antes establecido para costas y gastos. Tasación para subasta: 
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS. Esta hipoteca se constituyó por un plazo de dieciséis años y seis meses, con un 
periodo de carencia de los dieciocho primeros meses, siendo la primera cuota de octubre de dos 
mil doce y la última el treinta de septiembre de dos mil veintiocho. Así resulta de escritura otorgada 
en Espulgues de Llobregat, el día treinta de marzo de dos mil doce, ante el Notario Don Jaime 
Motta García-España, protocolo 484.12 y de diligencia extendida al final de la misma de fecha 
cinco de junio de dos mil doce, que causaron la inscripción 6ª, subsistente y sin cancelar, de fecha 
seis de junio de dos mil doce, obrante al folio 39, del tomo y libro 951 del archivo; TRANSMITIDA a 
favor de SAREB mediante escritura otorgada en Madrid, el veinticinco de febrero del año dos mil 
trece, ante el notario Don Juan Pérez Hereza, PROTOCOLO 184/2013, y de acta complementaria 
autorizada por el notario de Espulgues de Llobregat, don Jaime de Motta García España, el día 
veintiocho de enero del año dos mil catorce, protocolo 326/2014, que junto con diligencia 
autorizada por el notario de Esplugues de Llobregat, don Jaime de Motta García España, el día 
veintiséis de febrero del año dos mil catorce, causó la inscripción 7ª, de fecha veintiséis de febrero 
del año dos mil catorce, obrante al folio 212, del tomo y libro 1411. 

 



	 7 

Per subrogació real de la finca inicial 18 (Registral 3215) aportada per la mercantil SYMA SYSTEM ESPAÑOLA 
SA, que afecta el seu indivís d’un 2,45%, amb les següent càrrega: 

 
• Anotació preventiva d’embargament presa sobre aquesta finca a favor de l’AJUNTAMENT DE 

CORNELLA DE LLOBREGAT, ordenada per diligencia dictada el catorze de febrer de dos mil disset 
pel Armand Costa i Jordana, Cap d’unitat del Baix Llobregat-Garraf del Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, en expedient administratiu de constrenyiment número 
T/10411188 instruït contra SYMA SYSTEM ESPAÑOLA, S.A., per respondre de vint mil dos-cents dotze 
euros amb setanta-nou cèntims de principal, quatre mil quaranta-dos euros amb cinquanta-quatre 
cèntims de recàrrecs de constrenyiment, set mil cinc-cents setanta-un euros amb trenta cèntims 
d’interessos de demora i set-cents quaranta-set euros amb quaranta-set cèntims per a costes 
pressupostades, en total TRENTA-DOS MIL CINC CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÉNTIMS, 
segons manament lliurat pel expressat Cap d’Unitat el vint-i-un d’abril de dos mil disset, que es va 
presentar i va motivar l’anotació lletra S, vigent, data nou de maig de dos mil disset, al foli 201 del 
llibre 597. 

 

Pel que fa a la resta d’indivisos: lliure de càrregues. 

 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ:  

Conforme a l'article 127.b) del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, de l'article 154 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i dels articles 19 i 20 del R.D. 
1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normes Complementarias para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción con el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta 
finca queda afecta, amb caràcter real al compliment de les càrregues i al pagament de les despeses 
inherents al sistema de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica, en un 21,28%, quedant el saldo 
provisional del compte de liquidació corresponent a aquesta finca dividit en funció del % adjudicat en indivís 
a cada propietari de la següent forma: 

 

• Pels drets adjudicats a la mercantil PROCORNELLÀ SA corresponents a un 3,76% del 21,28%, el saldo 
provisional del compte de liquidació és de 172.274,88€, sens perjudici del que resulti del Compte de 
Liquidació Definitiu segons el seu % de participació.  
 
  

• Pels drets adjudicats a la Sra. la Mª Montserrat i la Mª Luisa Solé corresponents a un 2,84% del 21,28%, 
el saldo provisional del compte de liquidació és de 99.256,55€, sens perjudici del que resulti del 
Compte de Liquidació Definitiu segons el seu % de participació. 

 

• Pels drets adjudicats a Mª Isabel Díaz Ramón corresponents a un 2,34% del 21,28%, el saldo 
provisional del compte de liquidació és de 8.199,36 €, sens perjudici del que resulti del Compte de 
Liquidació Definitiu segons el seu % de participació.  

 

• Pels drets adjudicats a Valentín Santos Barba i a Sofía Santos Muñoz corresponents a un 2,15% del 
21,28%, el saldo provisional del compte de liquidació és de 81.047,59€, sens perjudici del que resulti 
del Compte de Liquidació Definitiu segons el seu % de participació.  

 

• Pels drets adjudicats a Amparo Rius Ramón corresponents a un 1,09% del 21,28%, el saldo 
provisional del compte de liquidació és de 6.485,59 €, sens perjudici del que resulti del Compte de 
Liquidació Definitiu segons el seu % de participació.  

 

• Pels drets adjudicats a la mercantil SYMA SYSTEM ESPAÑOLA SA corresponents a un 2,45% del 
21,28%, el saldo provisional del compte de liquidació és de 107.614,12 €, sens perjudici del que 
resulti del Compte de Liquidació Definitiu segons el seu % de participació.  
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• Pels drets adjudicats a la mercantil SERSET INVEST SL corresponents a un 2,66% del 21,28%, el saldo 
provisional del compte de liquidació és de 108.891,34 €, sens perjudici del que resulti del Compte 
de Liquidació Definitiu segons el seu % de participació.  

 

• Pels drets adjudicats a la mercantil P.H BOLANCE SOCIEDAD LIMITADA corresponents a un 4,01% del 
21,28%, el saldo provisional del compte de liquidació és de 169.464,14 €, sens perjudici del que 
resulti del Compte de Liquidació Definitiu segons el seu % de participació.  
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FINCA RESULTANT 5 

Parcel·la 5 
Adjudicatari PROCORNELLÀ SA 
Superfície (sòl) 1.345,22 m2 

Total sostre 9.000,00 m2 
Sostre residencial protegit 5.667,00 m2 
Sostre comercial (PB) 500,00 m2 
Sostre residencial lliure 0,00 m2 

Sostre concertat 2.833,00 m2 

 

DESCRIPCIÓ 

“URBANA: Finca resultant 5 del Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 DEL PMU 7 TINTES ESPECIALES del terme 
municipal de Cornellà de Llobregat, destinada a habitatge de protecció oficial amb forma de “C” i de 
superfície 1.345,22 m2. Limita: al NORD mitjançant 1 vèrtex i una línia recta de 56,93 metres lineals amb la 
finca resultant número 14 del present projecte, destinada a vialitat. Al SUD amb un vèrtex amb el límit de 
l’àmbit del present projecte i amb una línia recta de 43,30 metres lineals amb la finca resultant número 6 del 
present projecte de reparcel·lació. A l’EST amb una línia recta de 15,53 metres lineals amb la finca resultant 
17 del present projecte destinada a vialitat, amb una línia recta de 7,03 metres lineals i amb una línia recta 
de 15,02 metres lineals ambdues amb la finca resultant número 6 del present projecte. A l’OEST mitjançant 
vèrtex amb el límit de l’àmbit del present projecte de reparcel·lació. Al NORD-EST amb una línia recta de 
12,58 metres lineals amb la finca resultant número 6 del present projecte. Al NORD-OEST amb una línia recta 
de 31,75 metres lineals amb la finca resultant número 16 del present projecte, destinada a vialitat. I al SUD-
OEST amb una línia recta de 27,72 metres lineals amb la finca resultant 17 del present projecte de 
reparcel·lació.” 

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a la mercantil PROCORNELLÀ SA, en concepte de cessió d’aprofitament mig de 
l’àmbit de la reparcel·lació. 

QUALIFICACIÓ 

Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament amb la Clau 18d3, Ordenació Volumètrica. 

CÀRREGUES  

Lliure de càrregues.  
 
 



 1 

FITXES DELS SISTEMES URBANÍSTICS DE CESSIÓ 

RESULTANT 6 

Parcel·la 6 
Adjudicatari PROCORNELLÀ SA 

Superfície (sòl) 1.162,88 m2 
Càrregues Urbanístiques Lliure de càrregues urbanístiques 

 

DESCRIPCIÓ 

“SISTEMA URBANÍSTIC D’EQUIPAMENT-HABITATGE DOTACIONAL: resultant 6 del Projecte de Reparcel·lació del 
PAU 1 DEL PMU 7 TINTES ESPECIALES del terme municipal de Cornellà, de forma irregular i superfície 1.162,88 
m2. Limita: al NORD mitjançant una línia recta de 43,30 metres lineals amb la finca resultant número 5 del 
present projecte. Al SUD mitjançant un vèrtex amb el límit de l’àmbit del present projecte. A l’EST mitjançant 
un vèrtex amb la finca resultant número 17 del present projecte, destinada a vialitat. A l’OEST mitjançant un 
vèrtex amb la finca resultant número 5 del present projecte i amb un altre vèrtex amb el límit de l’àmbit del 
present projecte. Al NORD-OEST mitjançant dues línies rectes de 15,02 metres lineals i 7,03 metres lineals 
respectivament, ambdues amb la finca resultant número 5 del present projecte. Al SUD-OEST mitjançant una 
línia recta de 12,58 metres lineals amb la finca resultant número 5 del present projecte i amb una altre línia 
recta de 33,43 metres lineals amb el límit de l’àmbit del present. I al SUD-EST mitjançant una línia recta de 
40,37 metres lineals amb el límit de l’àmbit del present projecte de reparcel·lació.” 

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a la mercantil PROCORNELLÀ SA. 

QUALIFICACIÓ 

Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament amb la Clau 7- 10hp, Sistema d’equipament-Habitatges de Protecció Oficial. 

CÀRREGUES  

Lliure de càrregues.  
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RESULTANT 7 

Parcel·la 7 
Adjudicatari AJUNTAMENT DE CORNELLÀ 
Superfície (sòl) 1.043,50 m2 

Càrregues Urbanístiques Lliure de càrregues urbanístiques 

 

DESCRIPCIÓ 

“SISTEMA URBANÍSTIC DE VIALITAT: Finca resultant 7 del Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 DEL PMU 7 TINTES 
ESPECIALES del terme municipal de Cornellà de Llobregat, destinada a vialitat, de forma rectangular i de 
superfície 1.043,50 m2. Limita: al NORD mitjançant una línia recta de 105,78 metres lineals i dues línies corbes 
de 4,45 metres cada una, ambdues amb la finca resultant número 14 del present projecte, destinada a 
vialitat. Al SUD amb una línia recta de 115,34 metres lineals amb la finca resultant 14 del present projecte. A 
l’EST amb una línia recta d’11,76 metres lineals amb la finca resultant número 14 del present projecte. I a 
l’OEST amb una línia recta de 10,94 metres lineals amb el límit de l’àmbit del present projecte de 
reparcel·lació. Aquesta finca està afectada en tota la seva superfície de subsòl pel pas de la via del tren de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya línia Llobregat-Anoia.” 

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a l’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ. 

QUALIFICACIÓ 

Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament amb la Clau 5b, Sistema Viari (via cívica). 

CÀRREGUES  

SERVITUD a favor de la Companyia Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que afecta tota la superfície 
de subsòl d’aquesta finca pel pas de la via del tren línia Llobregat-Anoia. 
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RESULTANT 8 

Parcel·la 8 
Adjudicatari AJUNTAMENT DE CORNELLÀ  
Superfície (sòl) 129,87 m2 

Càrregues Urbanístiques Lliure de càrregues urbanístiques 

 

DESCRIPCIÓ 

“SISTEMA URBANÍSTIC DE VIALITAT: Finca resultant 8 del Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 DEL PMU 7 TINTES 
ESPECIALES del terme municipal de Cornellà de Llobregat, destinada a vialitat, de forma irregular  i de 
superfície 129,87 m2. Limita: al NORD mitjançant una línia recta de 12,02 metres lineals amb la finca resultant 
número 14 del present projecte, destinada a vialitat. Al SUD amb una línia recta de 6,59 metres lineals amb la 
finca resultant 14 del present projecte. A l’EST amb una línia recta de 3,04 metres lineals amb la finca 
resultant número 14 del present projecte. I a l’OEST amb una línia recta de 7,09 metres lineals amb finca 
resultant número 14 del present projecte. Aquesta finca està afectada en tota la seva superfície de subsòl 
pel pas de la via del tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya línia Llobregat-Anoia” 

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a l’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ. 

QUALIFICACIÓ 

Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament amb la Clau 5b, Sistema Viari (via cívica). 

CÀRREGUES  

SERVITUD a favor de la Companyia Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que afecta tota la superfície 
de subsòl d’aquesta finca pel pas de la via del tren línia Llobregat-Anoia. 
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RESULTANT 9 

Parcel·la 9 
Adjudicatari AJUNTAMENT DE CORNELLÀ  
Superfície (sòl) 6,63 m2 

Càrregues Urbanístiques Lliure de càrregues urbanístiques 

 

DESCRIPCIÓ 

“SISTEMA URBANÍSTIC DE PARCS URBANS: Finca resultant 9 del Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 DEL PMU 7 
TINTES ESPECIALES del terme municipal de Cornellà de Llobregat, destinada a parcs urbans, de forma 
triangular i de superfície 6,63 m2. Limita: al NORD  mitjançant vèrtex amb el límit de l’àmbit del present 
projecte i amb la finca resultant número 4 d’aquesta reparcel·lació. Al SUD: mitjançant línia recta de 5,15 m2 
amb la finca resultant número 14 del present projecte. A l’OEST mitjançant un vèrtex amb el límit de l’àmbit 
del projecte i amb la finca resultant número 14 del present projecte. A l’EST mitjançant vèrtex amb finques 
resultant números 14 i 4. Al NORD-OEST mitjançant línia recta de 3,03 metres lineals amb el límit de l’àmbit del 
present projecte. I al NORD-EST mitjançant línia recta de 4,40 m2 amb la finca resultant número 4 del present 
projecte de reparcel·lació.” 

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a l’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ. 

QUALIFICACIÓ 

Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament amb la Clau 6b, Parcs Urbans. 

CÀRREGUES  

Lliure de càrregues.  
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RESULTANT 10 

Parcel·la 10 
Adjudicatari AJUNTAMENT DE CORNELLÀ  
Superfície (sòl) 166,48 m2 

Càrregues Urbanístiques Lliure de càrregues urbanístiques 

 

DESCRIPCIÓ 

“SISTEMA URBANÍSTIC DE PARCS URBANS: Finca resultant 10 del Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 DEL PMU 
7 TINTES ESPECIALES del terme municipal de Cornellà de Llobregat, destinada a parcs urbans, de forma 
triangular i de superfície 166,48 m2. Limita: al NORD  mitjançant vèrtex amb la finca resultant número 13 del 
present projecte, destinada a vialitat i amb la finca resultant número 4 del present projecte. Al SUD: 
mitjançant línia recta de 18,16 m2 amb la finca resultant número 14 del present projecte, destinada a vialitat. 
A l’OEST mitjançant un vèrtex amb la finca resultant número 14 del present projecte i amb la finca resultant 
número 4 d’aquesta reparcel·lació. A l’EST mitjançant línia corba de 6,00 metres amb les finques resultants 
d’aquest projecte número 13 i 14. Al NORD-EST mitjançant línia recta de 14,72 metres lineals amb la finca 
resultant número 13 present projecte. I al NORD-OEST mitjançant línia recta de 16,75 m2 amb la finca 
resultant número 4 del present projecte de reparcel·lació.” 

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a l’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ. 

QUALIFICACIÓ 

Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament amb la Clau 6b, Parcs Urbans. 

CÀRREGUES  

Lliure de càrregues.  
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RESULTANT 11 

Parcel·la 11 
Adjudicatari AJUNTAMENT DE CORNELLÀ 
Superfície (sòl) 2.683,12 m2 

Càrregues Urbanístiques Lliure de càrregues urbanístiques 

 

DESCRIPCIÓ 

“SISTEMA URBANÍSTIC DE PARCS URBANS: Finca resultant 11 del Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 DEL PMU 
7 TINTES ESPECIALES del terme municipal de Cornellà de Llobregat, destinada a parcs urbans, de forma 
irregular i de superfície 2.683,12 m2. Limita: al NORD mitjançant línia recta de 45,16 metres lineals i mitjançant 
vèrtex amb finca resultant número 15 del present projecte de reparcel·lació, destinada a vialitat i amb finca 
resultant número 1 de la present reparcel·lació. Al SUD mitjançant una línia recta de 65,96 metres lineals part 
amb finca resultant número 14 del present projecte i part amb el límit de l’àmbit del present projecte de 
reparcel·lació. A l’EST mitjançant un vèrtex amb el límit de l’àmbit del present projecte i amb finca resultant 
número 15 del present projecte. A l’OEST mitjançant vèrtex amb finques 1 i 13 del present projecte de 
reparcel·lació. Al NORD-EST mitjançant línia recta de 43,78 metres lineals amb la finca resultant número 15 
del present projecte. Al NORD-OEST mitjançant una línia recta de 48,59 metres lineals amb finca resultant 
número 1 del present projecte. Al SUD-EST mitjançant una línia recta de 37,80 metres lineals amb el límit de 
l’àmbit del present projecte. I al SUD-OEST mitjançant una línia recta de 23,04 metres lineals amb la finca 
resultant número 13 del present projecte, destinada a vialitat.” 

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a l’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ. 

QUALIFICACIÓ 

Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament amb la Clau 6b, Parcs Urbans. 

CÀRREGUES  

Lliure de càrregues.  
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RESULTANT 12 

Parcel·la 12 
Adjudicatari AJUNTAMENT DE CORNELLÀ 
Superfície (sòl) 837,68 m2 

Càrregues Urbanístiques Lliure de càrregues urbanístiques 

 

DESCRIPCIÓ 

“SISTEMA URBANÍSTIC DE PARCS URBANS: Finca resultant 12 del Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 DEL PMU 
7 TINTES ESPECIALES del terme municipal de Cornellà de Llobregat, destinada a parcs urbans, de forma 
triangular i de superfície 837,68 m2. Limita: al NORD  mitjançant línia recta de 50,58 metres lineals amb la 
finca resultant número 14 del present projecte de reparcel·lació. Al SUD mitjançant amb una línia recta de 
9,81 metres lineals amb el límit de l’àmbit del present projecte i amb una altre línia recta de 34,78 metres 
lineals part amb la finca resultant número 18 del present projecte, destinada a vialitat, i part amb el límit de 
l’àmbit del present projecte. A l’EST mitjançant línia recta de 29,03 metres lineals amb la finca resultant 
número 16 del present projecte. I a l’OEST mitjançant línia corba de 7,66 metres lineals amb finca resultant 
número 14 del present projecte, destinada a vialitat i amb el límit de l’àmbit del present projecte.” 

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a l’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ. 

QUALIFICACIÓ 

Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament amb la Clau 6b, Parcs Urbans. 

CÀRREGUES  

Lliure de càrregues.  
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RESULTANT 13 

Parcel·la 13 
Adjudicatari AJUNTAMENT DE CORNELLÀ  
Superfície (sòl) 1.191,33 m2 

Càrregues Urbanístiques Lliure de càrregues urbanístiques 

 

DESCRIPCIÓ 

“SISTEMA URBANÍSTIC DE VIALITAT: Finca resultant 13 del Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 DEL PMU 7 
TINTES ESPECIALES del terme municipal de Cornellà de Llobregat, destinada a vialitat, de forma irregular i de 
superfície 1.191,33 m2. Limita: al NORD mitjançant un vèrtex amb el límit de l’àmbit del present projecte. Al 
SUD mitjançant una línia recta de 25,47 metres lineals amb la finca resultant número 14 del present projecte, 
destinada a vialitat. Al NORD-EST mitjançant mitjançant dues línies rectes, una de 68, 33 metres lineals i l’altre 
de 39,64 metres lineals ambdues amb finques resultants número 3, 2, 1 i 11 del present projecte de 
reparcel·lació i amb el límit de l’àmbit del present projecte. Al NORD-OEST mitjançant una línia recta de 83,26 
metres amb el límit de l’àmbit del present projecte. Al SUD-OEST mitjançant una línia de 12,83 metres lineals 
part amb finques resultants 10 i 4 i part amb límit de l’àmbit del present projecte de reparcel·lació.” 

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a l’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ. 

QUALIFICACIÓ 

Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament amb la Clau 5, Sistema Viari. 

CÀRREGUES  

Lliure de càrregues.  
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RESULTANT 14 

Parcel·la 14 
Adjudicatari AJUNTAMENT DE CORNELLÀ  
Superfície (sòl) 2.207,45 m2 

Càrregues Urbanístiques Lliure de càrregues urbanístiques 

 

DESCRIPCIÓ 

“SISTEMA URBANÍSTIC DE VIALITAT: Finca resultant 14 del Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 DEL PMU 7 
TINTES ESPECIALES del terme municipal de Cornellà de Llobregat, destinada a vialitat, de forma irregular i de 
superfície 2.207,45 m2. Limita: al NORD mitjançant una línia recta de 115,34 metres lineals amb la finca 
resultant número 7 del present projecte, i mitjançant una altre línia recta de 114,78 metres lineals part amb 
finques resultants 11, 13, 10, 4 i 9 del present projecte de reparcel·lació i una línia recta de 35,50 metres lineals 
amb el límit de l’àmbit del present projecte. Al SUD mitjançant una línia recta de117, 62 metres lineals amb 
finques resultants 17, 5, 16 i 12 del present projecte, i mitjançant una altre línia recta de 115,34 metres lineals 
amb finca resultant 7 del present projecte de reparcel·lació. A l’EST mitjançant una línia de 25,08 metres 
lineals amb el límit de l’àmbit del present projecte de reparcel·lació. I a l’OEST mitjançant dues línies rectes, 
una de 17,27 metres lineals i l’altre de 8,65 metres lineals, ambdues amb el límit de l’àmbit del present 
projecte de reparcel·lació. Aquesta finca està afectada en tota la seva superfície de subsòl pel pas de la via 
del tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya línia Llobregat-Anoia” 

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a l’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ. 

QUALIFICACIÓ 

Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament amb la Clau 5, Sistema Viari. 

CÀRREGUES  

SERVITUD a favor de la Companyia Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que afecta tota la superfície 
de subsòl d’aquesta finca pel pas de la via del tren línia Llobregat-Anoia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

RESULTANT 15 
 
Parcel·la 15 
Adjudicatari AJUNTAMENT DE CORNELLÀ 

Superfície (sòl) 353,12 m2 
Càrregues Urbanístiques Lliure de càrregues urbanístiques 

 

DESCRIPCIÓ 

“SISTEMA URBANÍSTIC DE VIALITAT: Finca resultant 15 del Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 DEL PMU 7 
TINTES ESPECIALES del terme municipal de Cornellà de Llobregat, destinat a vialitat, de forma quasi 
rectangular i de superfície 353,12 m2. Limita: al NORD mitjançant vèrtex amb el límit de l’àmbit del present 
projecte de reparcel·lació. Al SUD mitjançant un vèrtex alhora amb el límit de l’àmbit del present projecte i 
amb la finca resultant número 1 del present projecte. A l’OEST mitjançant un vèrtex amb el límit de l’àmbit 
del present projecte i amb la finca resultant número 1 del present projecte. A l’EST mitjançant una línia recta 
de 3,33 metres lineals amb el límit de l’àmbit del present projecte.  Al SUD- EST mitjançant línia recta de 2,45 
metres lineals amb el límit de l’àmbit del present projecte. Al SUD-OEST mitjançant línia recta de 83,14 metres, 
part amb finca resultant número 11 i part amb finca resultant número 1 del present projecte. Al NORD-EST 
mitjançant línia de 79,74 metres lineals amb límit de l’àmbit del present projecte. I al NORD-OEST mitjançant 
línia recta de 4,54 metres lineals amb el límit de l’àmbit del present projecte.” 

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a l’AJUTAMENT DE CORNELLÀ. 

QUALIFICACIÓ 

Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament amb la Clau 5, Sistema Viari. 

CÀRREGUES  

Lliure de càrregues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 11 

RESULTANT 16 

Parcel·la 16 
Adjudicatari AJUNTAMENT DE CORNELLÀ  
Superfície (sòl) 182,14 m2 

Càrregues Urbanístiques Lliure de càrregues urbanístiques 

 

DESCRIPCIÓ 

“SISTEMA URBANÍSTIC DE VIALITAT: Finca resultant 16 del Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 DEL PMU 7 
TINTES ESPECIALES del terme municipal de Cornellà de Llobregat, destinat a vialitat, de forma quasi 
rectangular i de superfície 182,14 m2. Limita: al NORD mitjançant una línia recta de 6,60 metres lineals amb 
finca resultant número 14 del present projecte de reparcel·lació, destinada a vialitat. Al SUD  mitjançant línia 
recta de 5,99 metres lineals amb límit de l’àmbit del present projecte. A l’EST mitjançant línia recta de 31,75 
metres lineals amb finca resultant número 5 del present projecte. I a l’OEST mitjançant línia recta de 29,03 
metres lineals amb finca resultant número 12 del present projecte de reparcel·lació.” 

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a l’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ. 

QUALIFICACIÓ 

Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament amb la Clau 5, Sistema Viari. 

CÀRREGUES  

Lliure de càrregues.  
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RESULTANT 17 

Parcel·la 17 
Adjudicatari AJUNTAMENT DE CORNELLÀ  
Superfície (sòl) 91,74 m2 

Càrregues Urbanístiques Lliure de càrregues urbanístiques 

 

DESCRIPCIÓ 

“SISTEMA URBANÍSTIC DE VIALITAT: Finca resultant 17 del Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 DEL PMU 7 
TINTES ESPECIALES del terme municipal de Cornellà de Llobregat, destinat a vialitat, de forma irregular i de 
superfície 91,74 m2. Limita: al NORD mitjançant una línia de 3,43 metres lineals amb finca resultant número 14 
del present projecte de reparcel·lació, destinada a vialitat. Al SUD mitjançant dues línies, una de 1,21 metres 
lineals i l’altre de 2,22 metres lineals, ambdues amb el límit de l’àmbit del present projecte. A l’EST mitjançant 
dues línies, una de 13,76 metres lineals i l’altre de 43,24 metres lineals, ambdues amb el límit de l’àmbit del 
present projecte. I a l’OEST mitjançant una línia de 55,91 metres lineals part amb finca resultant número 6 i 
part amb finca resultant número 5 del present projecte de reparcel·lació.” 

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a l’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ. 

QUALIFICACIÓ 

Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament amb la Clau 5, Sistema Viari. 

CÀRREGUES  

Lliure de càrregues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

RESULTANT 18 

Parcel·la 18 
Adjudicatari AJUNTAMENT DE CORNELLÀ  
Superfície (sòl) 10,18 m2 

Càrregues Urbanístiques Lliure de càrregues urbanístiques 

 

DESCRIPCIÓ 

“SISTEMA URBANÍSTIC DE VIALITAT: Finca resultant 18 del Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 DEL PMU 7 
TINTES ESPECIALES del terme municipal de Cornellà de Llobregat, destinat a vialitat, de forma irregular i de 
superfície 10,18 m2. Limita: al NORD mitjançant vèrtex amb finca resultant número 12 del present projecte. Al 
SUD-EST mitjançant línia recta de 0,57 metres lineals amb el límit de l’àmbit del present projecte. Al SUD-OEST 
mitjançant dues línies, una de 7,42 metres lineals i l’altre de 1,22 metres lineals, ambdues amb el límit de 
l’àmbit del present projecte. Al NORD-EST mitjançant una línia recta de 8,41 metres lineals amb la finca 
resultant número 12 del present projecte. I al NORD-OEST mitjançant una línia recta de 1,18 metres lineals 
amb el límit de l’àmbit de la finca. 

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a l’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ. 

QUALIFICACIÓ 

Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està qualificada 
urbanísticament amb la Clau 5, Sistema Viari. 

CÀRREGUES  

Lliure de càrregues.  

 

 
 



PARCEL·LA 1
clau 18d1

sòl 3.493,95 m²
total sostre 12.370,40 m²st
st comercial PB 1.000,00 m²st
st residencial lliure 11.370,40 m²st

adjudicatari: CORNELLÀ TINTES SOCIEDAD LIMITADA SU

valor parcel·la 5.625.217,14 €
càrregues urbanístiques 3.806.435,80 €



PARCEL·LA 2
clau 18d1

sòl 633,43 m²
total sostre 1.946,31 m²st
st comercial PB 0,00 m²st
st residencial lliure 1.946,31 m²st

adjudicatari: CAT 2002 PROM. INMOBILIARIA SL 68,19%

PROCORNELLA 31,81%

valor parcel·la 917.842,28 €
càrregues urbanístiques 423.513,18 €



PARCEL·LA 3
clau 18d1

sòl 165,98 m²
total sostre 543,69 m²st
st comercial PB 0,00 m²st
st residencial lliure 543,69 m²st

adjudicatari: Angel Bertrán Corachan

valor parcel·la 256.392,51 €
càrregues urbanístiques 173.494,04 €



PARCEL·LA 4
clau 18d2

sòl 893,34 m²
total sostre 4.053,16 m²st
st comercial PB 0,00 m²st
st residencial lliure 4.053,16 m²st

adjudicatari: PROCORNELLA 7,96%

PROCORNELLA (Drets aportats) 16,24%

Mª Montserrat i Mª Luisa Solè Bosch 12,27%

Mª Isabel Díaz Ramón 10,10%

Valentín Santos Barba, Sofía Santos Muñoz 9,30%

Amparo Rius Ramón 4,69%

SYMA SISTEM ESPAÑOLA SA 10,59%

SERSET INVEST SL 11,49%

PH BOLANCE SOCIEDAD LIMITADA 17,34%

valor parcel·la 1.911.394,66 €
càrregues urbanístiques 1.190.385,56 €



PARCEL·LA 5
clau 18d3

sòl 1.345,22 m²
total sostre 9.000,00 m²st
st residencial lliure 0,00 m²st
st residencial protegit 5.667,00 m²st
st residencial concertat 2.833,00 m²st
st comercial PB 500,00 m²st

adjudicatari: PROCORNELLA 28,50%

PROCORNELLA (APU) 71,50%

valor parcel·la 1.808.606,06 €
càrregues urbanístiques -



PARCEL·LA 6
clau 10hp

sòl 1.162,88 m²

adjudicatari: PROCORNELLA

lliure de càrregues urbanístiques



PARCEL·LA 7
clau 5b

sòl 1.043,50 m²

adjudicatari: Ajuntament de Cornellà

lliure de càrregues urbanístiques



PARCEL·LA 8
clau 5b

sòl 129,87 m²

adjudicatari: Ajuntament de Cornellà

lliure de càrregues urbanístiques



PARCEL·LA 9
clau 6b

sòl 6,63 m²

adjudicatari: Ajuntament de Cornellà

lliure de càrregues urbanístiques



PARCEL·LA 10
clau 6b

sòl 166,48 m²

adjudicatari: Ajuntament de Cornellà

lliure de càrregues urbanístiques



PARCEL·LA 11
clau 6b

sòl 2.683,12 m²

adjudicatari: Ajuntament de Cornellà

lliure de càrregues urbanístiques



PARCEL·LA 12
clau 6b

sòl 837,68 m²

adjudicatari: Ajuntament de Cornellà

lliure de càrregues urbanístiques



PARCEL·LA 13
clau 5

sòl 1.191,33 m²

adjudicatari: Ajuntament de Cornellà

lliure de càrregues urbanístiques



PARCEL·LA 14
clau 5

sòl 2.207,45 m²

adjudicatari: Ajuntament de Cornellà

lliure de càrregues urbanístiques



PARCEL·LA 15
clau 5

sòl 353,12 m²

adjudicatari: Ajuntament de Cornellà

lliure de càrregues urbanístiques



PARCEL·LA 16
clau 5

sòl 182,14 m²

adjudicatari: Ajuntament de Cornellà

lliure de càrregues urbanístiques



PARCEL·LA 17
clau 5

sòl 91,74 m²

adjudicatari: Ajuntament de Cornellà

lliure de càrregues urbanístiques



PARCEL·LA 18
clau 5

sòl 10,18 m²

adjudicatari: Ajuntament de Cornellà

lliure de càrregues urbanístiques
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