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1. ANTECEDENTS  

1.1. INTRODUCCIÓ 

L’actual planejament vigent del municipi de Santa Cristina d’Aro està integrat pel Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Girona en sessió de data 24 de Juliol de 2007, i verificat el text refós en la 
sessió  de  data  26  de  setembre  de  2007.  L’acord  d’aprovació  definitiu  es  va  publicar  en  el 
DOGC núm. 5042 de data 7 de gener de 2008, mitjançant edicte de 20 de desembre de 2007. 

El ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària de 26 de març de 2015 va aprovar definitivament 
el Pla Parcial urbanístic del sector SUD-4 Pedró (PP SUD-4). 

D’altre  banda,  en  el  mateix  acte  va  acordar  lliurar  a  la  comissió  Territorial  d’Urbanisme  de 
Girona  la  documentació  tècnica  i  administrativa  completa  d’aquest  PP  SUD-4  als  efectes 
d’informació, coordinació i arxivament, així com procedir a la publicació de l’acord d’aprovació 
definitiva  i  del  text  íntegre  corresponent,  un  cop  s’hagi  aprovat  el  projecte  d’urbanització,  es 
formalitzi el conveni a subscriure entre l’ACA, els promotors del Pla i l’Ajuntament, i s’hagi fet 
efectiva  a  la  tresoreria  municipal  l’aportació  de  l’aval  corresponent  al  12%  de  les  obres 
d’urbanització i implantació dels serveis del sector. 

Aprovat  definitivament  el  projecte  d’urbanització  del  sector  amb  data  de  3  d’abril  de  2007, 
complertes les condicions de formalització del conveni referent a les infraestructures 
hidràuliques i constituïda la garantia per l’import del 12% del valor de les obres d’urbanització, 
es fa públic l’acord d’aprovació definitiva en data 4 de juny de 2018 i es publica al BOP núm. 
115 de 14 de juny de 2018. 

Segons la memòria del PP SUD-4, en el seu punt 1.13 referent a la gestió del planejament: 

L’execució  del  present Text  refós  del  Pla  Parcial  Urbanístic  es  desenvoluparà  pel 
sistema de reparcel lació en modalitat de compensació bàsica. ·

Segons els articles 39 a 41 de les Normes Reguladores en el seu títol 5é: 

Article 39. POLÍGONS D’ACTUACIÓ 

1.  Es  delimita  un  únic  polígon  d’actuació  urbanística,  coincident  amb  l’àmbit  del 
sector objecte del present Pla de Parcial Urbanístic. PPU SECTOR SUD-4 PEDRÓ. 

2. El polígon d’actuació urbanística es desenvoluparà mitjançant gestió urbanística 
integrada, amb la redacció i tramitació dels corresponents Projectes de 
Reparcel lació i Urbanització. ·

Article 40. INICIATIVA 

La iniciativa del desenvolupament dels polígons d’actuació serà privada. 

Article 41. SISTEMA D’ACTUACIÓ 

Es fixa com a sistema d’actuació la Reparcel lació, en la modalitat de compensació ·
bàsica. 

1.2. OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ  ·

El present Projecte de Reparcel lació té per objecte el desenvolupament urbanístic del Pla de ·
Parcial Urbanístic. PPU SECTOR SUD-4 PEDRÓ. 

El sistema d’actuació previst al POUM per aquest polígon és el de reparcel lació en la modalitat ·
de  compensació  bàsica,  per  la  qual  cosa  és  procedent formular  el  projecte  de  reparcel lació ·
corresponent a iniciativa de la Junta de Compensació. 



reparcel lació del pla parcial SUD-4 Pedró. Santa Cristina d’Aro ·

 

 
  2 

 

D’altra banda, l’article 26 del DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre  protecció  de  la  legalitat  urbanística,  diu  que  quan  una  parcel lació  es  pretengui  dur  a ·
terme en un àmbit d’actuació urbanística, aquesta s’ha de subjectar a l’aprovació del projecte 
de reparcel lació · corresponent de conformitat amb les determinacions del planejament 
urbanístic que detalli l’ordenació del sòl. 

Per l’exposat, s’ha procedit a la redacció del present Projecte de reparcel lació, el qual ha estat ·
elaborat d’acord amb la legislació urbanística actualment vigent a Catalunya, i, molt 
concretament amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme; el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme; la Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions i el Reial Decret 
1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al Reglament per a 
l’execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat dels Actes de 
Naturalesa Urbanística. 

En  el  present  document,  s’exposen  els  termes  en  els  quals  quedarà  redactat  el  Projecte  de 
reparcel lació ·  del  Pla  de  Parcial  Urbanístic.  PPU  SECTOR  SUD-4  PEDRÓ,  d’acord  amb  els 
corresponents Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de Compensació, aprovats definitivament 
per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro el 5 de juny de 
2017 i publicats en el BOP de Girona el 4 de juliol de 2017, a fi de materialitzar els objectius 
previstos  en  la  legislació  urbanística,  és  a  dir:  repartir  equitativament  els  beneficis  i  les 
càrregues  derivats  de  l’ordenació  urbanística,  o  regularitzar  la  configuració  de  les  finques  i 
situar-ne l’aprofitament en zones aptes per a l’edificació, d’acord amb el planejament urbanístic, 
com estableix l’article 124.1 TRLUC. 

La Junta de Compensació es va formalitzar en escriptura pública de constitució davant notari el 
3 de març de 2016. 

En virtut de la reparcel lació, s’adjudiquen a les persones propietàries les parcel les resultants, · ·
en proporció a llurs drets respectius, i s’adjudica a l’Ajuntament els terrenys i les parcel les que ·
li corresponen, d’acord amb el planejament i la legislació urbanística (art.124.2 TRLUC). 

Com ja s’ha indicat, el sistema d’actuació fixat és el de Reparcel lació en la seva modalitat de ·
Compensació bàsica el qual, d’acord amb l’article 130 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
atorga la iniciativa del procés de gestió als propietaris o propietàries que aporten els terrenys 
de cessió obligatòria, i executen a llur càrrec la urbanització, en els termes i amb les condicions 
que  siguin  determinats  pel  planejament  urbanístic,  i  es  constitueixen,  mitjançant  document 
públic, en junta de compensació. 

Per  tant,  els  propietaris i  propietàries que  aporten  els  terrenys,  amb  l’objectiu  de  procedir  al 
desenvolupament del Pla Parcial han encarregat l’elaboració del present document que té com 
a objectius, de conformitat als articles 124 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 (art. 130):  

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.  
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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.  

1.3. NORMATIVA APLICABLE I MARC LEGAL  

El  Planejament  d’aplicació  quines  determinacions són  desenvolupades mitjançant  el  present 
projecte  de  reparcel lació és el  Pla  de  Parcial  Urbanístic.  PPU  SECTOR  SUD-4  PEDRÓ  del ·
municipi de Santa Cristina d’Aro.  

El present projecte de reparcel lació es redacta a l’empara de la següent normativa d’aplicació:·   

• Decret  legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei 
d’Urbanisme,  modificat  per  la  Llei  3/2012,  de  22  de  febrer,  amb  les  modificacions 
introduïdes per les Lleis 7/2011, 2/2014, 3/2015, 14/2015 i 16/2015 (TRLUC) 

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

• Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les Normes complementàries 
al reglament per  a  l’execució de  la  Llei  Hipotecària sobre  inscripció en  el  Registre  de 
la Propietat d’actes de naturalesa urbanística (RH).  

• Real Decret 1492/2011, de 24 d’Octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Valoracions 
de la Llei de sòl Estatal (RLVS).  

• Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Sòl i Rehabilitació Urbana (LS). 

• DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. 

• Pla  d’Ordenació  urbanística  municipal  (POUM), aprovat  definitivament  per  la  Comissió 
Territorial d’Urbanisme el 26/09/2007 i publicat en el DOGC núm. 5042 del 07/01/2008, 
considerant totes les modificacions definitivament aprovades i publicades. 

A més es complirà amb la resta de legislació sectorial vigent que sigui d’aplicació.  

2. DESCRIPCIÓ DEL SECTOR  

2.1. DADES GENERALS  

Aquest petit sector, segons consta al pla parcial aprovat, te una superfície de 14.551,48 m 2 i 
està situat al final dels carrers Pedró i de l’Església, llinda amb la urbanització Serra Sol II per 
l’Oest,  amb  terrenys  del  Mas  Rosers  pel  Nord,  amb  Can  Gravat  per  l’Est  i  pel  Sud  amb  les 
cases del poble. 

Aquest  planejament  tancarà  el  creixement  del  barri  del  Pedró  per  la  seva  part  superior  i 
connectarà amb la vialitat de la urbanització Serra Sol II. 

L’indret està lliure d’arbrat i d’elements naturals rellevants. 

Les característiques naturals son poc remarcables doncs té una pendent cap al sud del ordre 
del 6%, amb unes dimensions d’uns 130 x 130 m. limitat per dos camins, que son prolongació 
del carrer de l’Església i del Pedró, i sense arbrat. 

La  localització  de  l’àmbit  de  gestió  urbanística  s’indica  en  els  plànols  annexes  al  present 
document.  
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2.2.  ORDENACIÓ QUE S’EXECUTA  

El Pla Parcial, definitivament aprovat en data de 26 de març de 2015 i publicat al BOP núm. 115 
de 14 de juny de 2018, fixa la següent ordenació:  

2.2.1. Distribució de l’àmbit d’actuació segons el PP aprovat.  

 

  

 

Sistemes: Sol : %: 

Sistema viari (clau V) 2.713,56 m2 18,71% 

Sistema de parcs i jardins urbans(clau E II) 1.477,82 m2 10,05% 

Sistema d’equipaments comunitaris ( clau Eq)  727,50 m2 5,00% 

Sistema de protecció hidrogràfica (clau PH) 754,64 m2 5,24% 

Total Superfícies de sistemes: 5.673,52 m2 38,99% 

 
El sistema viari es completa amb els ajustaments pel sistema gràfic que són, 24,87 m 2 i el tram 
incorporat segons prescripcions de STU de 99,26 m 2. Per tant, la vialitat que s’incorporarà al 
projecte d’urbanització serà de 2.837,69 m2, més les transicions als vials existents. 
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Zones: 

Zona residencial: Sol: Sostre: %: 

Illa A: 4.729,49 m2 1.938,15 m2 32,50 % 

Illa B: 4.148,47 m2 1.700,04 m2 28,51 % 

Total superfície zones: 8.877,96 m2 3.638,19 m2 61,01 % 

 
 

Quadre de superfícies (resum): 

Sistemes 5.673,52 m2 38,99 % 

Zones 8.877,96 m2 61,01 % 

Total superfície Sector: 14.551,48 m2 100,00 % 
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2.2.2. Ajust dels límits del Pla parcial a la realitat de finques aportades.  

 
En  primer  lloc,  constatar  que  l’informe  del  serveis  territorial  d’urbanisme,  Departament  de 
Política Territorial i Obres Publiques (RE 2584 de 6 de maig de 2010), en el seu punt 1.3 diu: 
La  gaia  de  sòl  situada  a  nord  ponent  del  sector  es  qualificarà  com  a  sistema  hidràulic.  Així 
mateix, caldrà que el vial límit de llevant s’incorpori al sector i s’executi en la seva totalitat. 

Per tant, en aquest projecte de reparcel lació s’incorpora aquest vial límit de llevant a l’àmbit del ·
pla parcial. Així, aquest tram incorporat comporta la inclusió d’un nou propietari a la relació de 
finques aportades. 

En segon lloc, analitzant topogràficament els límits de les propietats, es constata que els límits 
del  pla  parcial  han  d’ajustar-se  a  les  mateixes.  En  aquest  sentit,  s'ha  ajustat  el  límit  del  pla 
parcial al de la propietat en la seva vesant nord. 

Quan  al  sector  corresponent  a  la  propietat  de  Conchita  de  Murga,  hi  ha  una  porció  del  pla 
Parcial que inicialment exclou part de la propietat. Consultats els serveis tècnics municipals, es 
constata  que  en  data  3  de  gener  de  2002  es  va  aprovar  definitivament  el  pla  parcial  de 
l’urbanització  Serra  Sol  II  i  la  correcció  d’errors  per  acord  de  la  Comissió  de  Govern  de  31 
d’octubre de 2002 de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. La delimitació d’aquest pla parcial 
demostra que tot el terreny propietat de Conchita de Murga resta inclòs al Pla Parcial objecte 
de  reparcel lació.  S’aporta  copia  el  plànol  del  pla  parcial  esmentat  amb  el  segell  municipal ·
d’aprovació a l’annex IV. 

També cal ajustar topogràficament els límits sud de les propietats una vegada feta la 
comprovació topogràfica amb els límits del pla parcial. 

En conclusió: 

• s’ajusta el límit nord del pla parcial al límit de la propietat 

• s’incorpora  un  nou  propietari  a  la  reparcel lació  per  tal  de  complir  amb  la  resolució ·
d'Urbanisme. 

• s’ajusta el pla parcial a la propietat de Conchita de Murga 

• s’ajusta el pla parcial als límits de propietat en el seu límit sud  

2.2.3. Recàlcul dels paràmetres del pla parcial.  

Segons es constata per l’aixecament topogràfic realitzat, la superfície de les finques dintre del 
àmbit són: 

Mugadas, S.L.U. ........................................ 5.989,70 m2 

Pablo Navarro Diaz i Adelaida Pardo Rey.. 5.316,61 m2 

Conxita De Murga Larena........................... 1.866,50 m2 

Maria Esther Knaap i Robert John Knaap... 96,39 m2 

Franja de protecció hidràulica...................... 346,34 m2 

Vials............................................................. 1.042,85 m2 

Total............................................................. 14.658,39 m2 
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 Per tant, la superfície definitiva del Pla Parcial és de 14.658,39 m2 

Així, els paràmetres urbanístics resultants, una vegada  fets els ajustaments  topogràfics, 
comparant-los amb els calculats al pla parcial son: 

 

 
PLA PARCIAL 

APROVAT 

AIXECAMENT 
TOPOGRÀFIC 

AMPLIAT AMB EL 
VIAL DE 

LLEVANT 

superfície dintre del àmbit: S (àmbit) = 14.551,48 m2 14.658,39 m2 

PARÀMETRES URBANÍSTICS RESULTANTS:     

Edificabilitat (m2 sostre) 

 0,25 m2/m2 x S (àmbit) = 

 

3.637,87 

 

m2 

 

 
 

Edificabilitat neta 0,40976418    

Densitat (habitatges) 

  8 H/Ha = 

 

11 
 

 

11 
 

Equipament públic........................... 727,50 m2 735,99 m2 

Zona verda, espai lliure................... 401,46 m2   

Zona verda urbana segons OTAA.. 1.076,36 m2   

Espai lliure (agrupen zones verdes) 1.477,82 m2 1.469,88 m2 

PH 1................................................   460,84 m2 

PH 2................................................   461,47 m2 

Sistema de protecció hidràulica...... 754,64 m2 922,31 m2 

Sistema de vials.............................. 2.738,43 m2 2.815,68 m2 

Correcció de vials........................... -24,87 m2   

Total................................................ 5.673,52 m2 5.943,86 m2 

 
 
 
 
 
 
El sol edificable és el resultat de restar del total les superfícies de vials, la franja de protecció de 
la riera, l’equipament i l’espai lliure. 
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SEGONS PLA 
PARCIAL APROVAT 

SEGONS 
AIXECAMENT 
TOPOGRÀFIC 

AMPLIAT AMB EL 
VIAL DE 

LLEVANT 

SOL EDIFICABLE: 
   

 

superfície dins de l’àmbit: S (àmbit) = 14551,48 m2 14.658,39 m2 

Sistemes -5.673,52 m2 -5.943,86 m2 

Sol edificable: 8.877,96 m2 8.714,53 m2 

EDIFICABILITAT     

0.4098 3637.87 m2 3571.21 m2 

CESSIONS     

Espais lliures  10% x S (àmbit) = 1.455,148 m2 1.465,84 m2 

Equipaments   (m2 sostre/ 25) x 5 =  727,574 m2 714,24 m2 

aprofitament urbanístic  10%x m2 sostre =  
(m2 sostre). 

363,787 
 

m2 

 
357,12 

 
m2 

 
 
 

3. FINQUES APORTADES A LA REPARCEL LACIÓ  ·

3.1.  CRITERIS PER A DETERMINAR ELS INTERESSATS I TITULARS DELS 
DRETS AFECTATS 

El present projecte, en compliment del que disposa l’article 129 del TRLUC i l’article 145 del 
RLU,  ha  considerat  com  a  titulars  de  drets  i  interessats,  a  les  persones  propietàries  de  les 
finques compreses en l’àmbit sotmès a reparcel lació, als titulars de drets que puguin resultar ·
afectats per la resolució i a les persones titulars d’interessos legítims susceptibles d’afectació 
que es personin i acreditin aquesta condició. 

La titularitat del dret de propietat s’ha considerat en aplicació dels criteris establerts en l’article 3 
de la Llei d’expropiació forçosa. Aquest precepte estableix que, excepte prova en contrari, es 
considerarà  titular  a  qui  consti  amb  aquest  caràcter  en  els  registres  públics  que  produeixen 
presumpció de titularitat, la qual només pot ser destruïda judicialment o, en el seu defecte, a qui 
aparegui amb tal caràcter en registres fiscals o a qui ho sigui de forma pública i notòria. 

Per  tal  de  poder  determinar  els  drets  dels  propietaris  de  les  finques  incloses  en  el  polígon 
d’actuació,  s’ha  sol·licitat  al  Registre  de  la  Propietat  l’emissió  dels  certificats  de  domini  i 
càrregues de totes les finques incloses dins l’àmbit del Projecte de Reparcel lació. ·

La relació dels propietaris i interessats es relaciona en el punt 3.2. estructura de la propietat i 
on s’enumeren les persones interessades i finques aportades i en cadascuna de les fitxes de 
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les finques aportades, es relacionen els interessats en el projecte amb definició del seu dret. 

En aquells casos en què durant el procediment reparcel latori · s’acrediti fefaentment la 
modificació  dels  titulars  de  finques  o  drets  afectats  en  virtut  de  qualsevol  títol  legítim,  es 
procedirà  a  la  seva  incorporació,  fent-ho  constar  a  les  fitxes  de  les  finques  aportades,  i 
conseqüentment a les fitxes de les finques resultants adjudicades. 

 

3.2. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT  

3.2.1. Relació de Finques aportades 

 

El  present projecte de  reparcel lació gestiona la  totalitat del  sòl  compres dins  l’àmbit del  Pla ·
Parcial Urbanístic PPU SECTOR SUD-4 PEDRÓ del municipi de Santa Cristina d’Aro ,  el qual 
comprèn  un  total  de  6  finques  aportades,  quatre  de  titularitat  privada  i  dues  de  titularitat 
pública: 

 

Finca aportada 1:  

En  fase  de  redacció  del  projecte  de  reparcel lació,  els  propietaris  de  la  finca  (JOSEP  M. ·
ARAGONÉS QUIRANTE i CELIA RIBERA GARCIA) van vendre la propietat i per tant, passa a 
ser nou propietari a tots els efectes: 

Mugadas, S.L.U. 

Segons  escriptura  de  compra  venda  núm.  1.156  del  11  d’octubre  de  2018  davant  el  Notari 
Pablo Vázquez Moral de Sant Feliu de Guíxols, son propietaris de 5.966 m 2 que estan dintre 
del polígon. 

Hi ha una petita franja al voltant del transformador de 108,35 m 2 existent fora l’àmbit del pla 
parcial que consta inscrita al registre de la propietat i que serà objecte de segregació. 

Es fa constar que la propietat realment inclosa a l’àmbit del pla parcial és 5.989,70 m 2 segons 
l’aixecament topogràfic realitzat. 

 

Finca aportada 2:  

SR. PABLO NAVARRO DIAZ i SRA. ADELAIDA PARDO REY 

Segons escriptura de compra venda núm. 3.051 davant el Notari Miquel Tarragona Corominas 
de Barcelona, son propietaris de 7.654,00 m 2 dels quals 5.316,61 m 2 estan dintre del polígon 
per segregació de la finca original davant Notari Sr. Ricardo Tejero Sala. 

Sònia Muñoz
Subratllat
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Finca aportada 3:  

SRA. CONXITA DE MURGA LARENA 

Segons  escriptura  de  compra  venda  núm.  3494  del  14/12/1982  davant  el  Notari  Luis  Felez 
Costea de Barcelona, és propietària de en meitat indivisa en plena propietat de 1.860,00 m 2 
que estan dintre d’aquest polígon. 

És  propietària  de  la  resta  de  la  finca  (meitat  indivisa  en  plena  propietat  de  1.860,00 m2  que 
estan dintre d’aquest polígon) per herència davant notari Jose Vicente Galdon Garrido 
d’Esplugues de Llobregat en data d’escriptura de 30/12/1998. 

Es fa constar que la propietat realment inclosa a l’àmbit del pla parcial és 1866,50 m2 

 

Finca aportada 4:  

SR. ROBERT JOHN KNAAP i SRA. MARIA ESTHER KNAAP 

Són  propietaris  de  la  finca  per  herència  (per  meitat  indivisa  en  plena  propietat  que  segons 
registre  te  una  superfície  de  4.155,80  m2  ,  que  estan  pràcticament  fora  del  polígon),  davant 
notari Francisco Javier Felez Cerezuela en 3ª inscripció i de Maria Teresa Sanahuja Cambra en 
4ª inscripció, ambdós de Sant Feliu de Guíxols en data d’escriptura de 15/12/2000 i 18/12/2008 
respectivament. 

La porció de la finca inclosa al pla parcial és de 96,39 m 2 que seran els aportats per indicació 
del serveis territorial d’urbanisme, Departament de Política Territorial i Obres Publiques. 

 

Finca aportada 5:  

AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO 

És propietari dels camins i vials inclosos dins el projecte de reparcel lació del Pla Parcial SUD 4 ·
Pedró  promogut  per  la  Junta  de  Compensació  del  Sector,  amb  una  superfície  aportada  en 
conjunt de 1.042,85 m2. 

 

Finca aportada 6:  

AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO 
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És propietari de la zona de protecció de la riera inclosa dins el projecte de reparcel lació del Pla ·
Parcial SUD 4 Pedró promogut per la Junta de Compensació del Sector, amb una superfície 
aportada de 346,34 m2. 

 

 

3.2.2. Referències cadastrals 

 
CARTOGRAFIA CADASTRAL 

SUP CADASTRAL 
FINCA PROPIETARIS REF. CADASTRAL 

TOTAL APORTADA 

1 MUGADAS, S.L.U. 0397922EG0209N0001QM 

0397922EG0209N0000MX 
5.966,00 m2 5.966,00 m2 

2 
PABLO NAVARRO DIAZ 

ADELAIDA PARDO REY 
0398501EG0209N0001HM 4.194,00 m2 4.194,00 m2 

3 CONXITA DE MURGA LARENA -- -- -- 

4 
ROBERT JOHN KNAAP 

MARIA ESTHER KNAAP 
00010100EG02G0001MO 4.155,80 m2 96,39 m2 

5 
AJUNTAMENT DE SANTA 

CRISTINA D’ARO 
Pendent d’immatriculació -- -- 

6 
AJUNTAMENT DE SANTA 

CRISTINA D’ARO 
Pendent d’immatriculació -- -- 
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3.2.3. Percentatge de participació 

 

 

PROPIETAT PROPIETARIS SUP SEGONS 
ESCRIPTURA 

SUP SEGONS 
TOPOGRAFIA 

% 
PARTICIPACIÓ 

(*) 

1 Mugadas, S.L.U. 5.966,00 m2 5.989,70 m2 45,14% 

2 
PABLO NAVARRO DIAZ 

ADELAIDA PARDO REY 
5.316,61 m2 5.316,61 m2 40,07% 

3 CONXITA DE MURGA 
LARENA 

1.860,00 m2 1.866,50 m2 14,07% 

4 
ROBERT JOHN KNAAP 

MARIA ESTHER KNAAP 
-- 96,39 m2 0,73% 

5 
AJUNTAMENT DE 
SANTA CRISTINA 

D’ARO 

Bé de domini públic exclòs de la comunitat 
reparcel.latoria 

6 
AJUNTAMENT DE 
SANTA CRISTINA 

D’ARO 

Bé de domini públic exclòs de la comunitat 
reparcel.latoria 

TOTAL -- 13.269,20 m2 100,00% 

 

A  efectes  simplificatius,  els  propietaris  a  la  resta  de  projecte  s’anomenaran  de  la  següent 
manera:  



reparcel lació del pla parcial SUD-4 Pedró. Santa Cristina d’Aro ·

 

 
  13 

 

 

PROPIETAT PROPIETARIS simplificat 

1 Mugadas, S.L.U. Mugadas. 

2 
PABLO NAVARRO DIAZ 

ADELAIDA PARDO REY 
Navarro-Pardo 

3 CONXITA DE MURGA LARENA Murga 

4 
ROBERT JOHN KNAAP 

MARIA ESTHER KNAAP 
Knaap 

3.3. CONSIDERACIONS RESPECTE LES FINQUES APORTADES  

Com  a  annex  II  al  present  document  s’inclouen  les corresponents  fitxes  de  les finques 
registrals aportades a la reparcel lació per restar incloses dins del pla parcial, on s’indiquen les ·
dades registrals, els titulars, càrregues i altres circumstàncies rellevants en aplicació directa 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, tenint en compte els aspectes següents:  

3.3.1. Superfícies de les finques  

De  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  132.2  del  Decret  305/2006  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament de la  Llei  d’Urbanisme de  Catalunya “en  cas  de  discrepància entre  els  títols  i  la 
realitat física de les finques, s’ha d’estar a la realitat física, essent d’aplicació el què estableix la 
legislació  aplicable  sobre  inscripció  en  el Registre  de la propietat  d’actes  de naturalesa 
urbanística”. D’aquí que d’acord amb el que prescriu l’article 8  del Real  Decret 1093/1997, de 
4  de  juliol,  pel  qual  s’aproven les  Normas  complementarias al Reglamento para la Ejecución 
de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 
Urbanística,  i  l’article  55.  A)  del  Decret  303/1997,  de  25  de  novembre,  la  superfície  que 
s’especifica en el present Projecte de Reparcel lació per a les finques registrals aportades és ·
la superfície real segons el recent amidament topogràfic, el qual prevaldrà sobre el descrit als 
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. 

En aquest sentit, per acord unànime de les persones interessades les dades aportades en el 
pla parcial aprovat en que es recolza la participació, es dona per acceptada (acord subscrit per 
els propietaris, aportat a l’annex I). 

3.3.2. 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 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 



reparcel lació del pla parcial SUD-4 Pedró. Santa Cristina d’Aro ·

 

 
  14 

 

de satisfer a qui en sigui titular i el pagament o consignació de la citada indemnització.  

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

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

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

e) En  el  supòsit  que  l’administració  actuant  tingués  coneixement  de  la  càrrega  durant  la  redacció del 
projecte i abans de l’acabament del termini establert per a la informació pública, n’és obligatòria la fixació 
de la quota.  

148.2  Els  drets  inscrits  en  les  finques  de  procedència  amb  posterioritat  a  la  nota  marginal  d’inici  de 
l’expedient,  així  com  els  que  s’inscriguin  durant  la  tramitació  del  Projecte  de  Reparcel lació  quan  no ·
existeixi la nota marginal i no constin degudament incorporats a l’indicat projecte, es traslladen 
directament i d’ofici pel registrador a les finques de resultat que les substitueixen per subrogació.  

 

Així  mateix,  s’ha  observat  el que  disposa  el  Reial  Decret  1093/1997,  de  4  de  juliol,  pel qual 
s’aproven  les  normes  complementàries  al  Reglament  per  a  l’execució  de  la  Llei  Hipotecària 
sobre la inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística, pel que fa al 
tractament de les càrregues existents en les finques aportades als processos d’equidistribució.  

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.  

3.3.3. Operacions registrals prèvies.  

a) Segregacions:  

De  conformitat  a  l’article  7  del  Real  Decret  1093/1997,  de  4  de  juliol, pel  qual  s’aproven  les 
Normes complementàries al reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció 
en  el  Registre  de  la  Propietat  d’actes  de  naturalesa  urbanística,  el  present  Projecte  de 
reparcel lació ha de procedir a descriure les parts de les finques registrals incloses en l’àmbit ·
d’actuació. 

En el present projecte de reparcel lació s’inclouen dues finques susceptibles d’inclusió parcial: ·

La primera, la Finca 1 pertanyent a Mugadas, SLU te una gaia de terreny fora de l’àmbit del pla 
parcial de superfície 108,35 m2 que serà objecte de segregació. 

La segona la Finca 4 que pertany als srs. Knaap, que portarà els 96,39 m 2 al pla parcial i que 
serà objecte de segregació de la resta de la finca. 

b) Immatriculació:  

L’article 8 del Real Decret 1093/1997, habilita al present projecte de reparcel lació · a 
immatricular aquelles finques d’origen que no hagin estat prèviament inscrites en el Registre de 
la Propietat.  
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Si es el cas, les finques 5 i 6 propietat de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro, bens de domini 
públic exclosos de la comunitat reparcel.latoria, seran objecte d’immatriculació prèvia. 

3.4. RELACIÓ D’INTERESSATS  

D’acord  amb  l’article  123  de  la  TRLUC  i  els  articles  145  i  164  del  Reglament  de  la  Llei 
urbanisme RLUC, es consideren interessats en la present reparcel lació, a més dels propietaris, ·
els  titulars  de  drets  reals  i  personals  i  també  els  titulars  d’interessos  legítims  susceptibles 
d’afectació que es personin en el procediment acreditant aquesta condició. 

En el present projecte de reparcel lació es fan constar com a interessats tots aquells titulars ·
d’un  dret  de  propietat  o  de  qualsevol  altre  dret  de  transcendència  real  sobre  les  finques 
incloses en l’àmbit de la reparcel lació, d’acord amb els articles esmentats del Reglament de la ·
Llei d’Urbanisme. Tots ells es relacionen en el llistat que s’annexa a les fitxes de les finques 
aportades.  

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.  

En mèrits del que disposa l’article 3 de la Llei d’Expropiació Forçosa, la condició així 
determinada gaudeix de presumpció de veracitat que, no obstant podrà ser desvirtuada per qui, 
de forma fefaent, acrediti un millor dret i aquest hagi estat reconegut en document públic.  

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

En relació als propietaris: 

FINCA PROPIETARIS DOMICILI 

1 Mugadas, S.L.U. 

2 
PABLO NAVARRO DIAZ 

ADELAIDA PARDO REY 

3 CONXITA DE MURGA LARENA 

4 
ROBERT JOHN KNAAP 

MARIA ESTHER KNAAP 

En  relació  a  les  administracions  titulars  de  drets  sobre  les  finques  actualment  destinades  a 
sistemes 

FINCA PROPIETARIS DOMICILI 

5 Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 

6 Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 
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4. CRITERIS ADOPTATS EN LA REPARCEL LACIÓ  ·

4.1. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES FINQUES APORTADES  

La  valoració  de  les  finques  aportades  s’ha  establer  d’acord  amb  l’art.  126.1.a)  del  Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme en relació 
al  132  i  133  del  Decret  305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  la  Llei 
d’Urbanisme, el “dret de les persones propietàries dels terrenys inclosos en l’àmbit, si no hi ha 
acord unànime, és proporcional a la superfície de les finques originàries respectives aportades 
en el moment de l’aprovació definitiva de la delimitació del polígon corresponent”.  

4.2. CRITERIS  D’INDEMNITZACIÓ  DELS  BÉNS  I  DRETS  INCOMPATIBLES  AMB 
EL PLANEJAMENT  

Si  fos  el  cas,  la  data  de  referència  de  les  valoracions  contingudes  en  aquest  Projecte  de 
reparcel lació  serà  la  de  l’aprovació  inicial  del  mateix,  de  conformitat  a  l’article  131.1  del ·
Reglament de la Llei d’Urbanisme.  

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”  

En el present àmbit no existeixen construccions, plantació, obra o instal lacions que hagin de ·
ser  total  o  parcialment  enderrocades  o  derruïdes,  per  tant  no  ha  de  contemplar-se  cap 
indemnització per aquest concepte.  

4.2.2. Contractes d’arrendament:  

L’article 127.3 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, determina  

127.3  Són  despeses  d’urbanització  que  han  de  ser  assumides  per  les  persones  propietàries  com  a 
càrrega individualitzada dels corresponents terrenys, i que no van a càrrec del conjunt de la comunitat 
reparcel latòria, les següents:·   

b)  Les  indemnitzacions  que  corresponguin  per  l’extinció  d’arrendaments  i  d’altres  drets  personals  que 
s’hagin  constituït  amb  posterioritat  a  l’aprovació  inicial  del  Projecte  de  Reparcel lació,  si  es  tracta  de ·
polígons  d’actuació  en  sòl  urbà  delimitats  directament  pel  planejament  general,  o  amb  posterioritat  a 
l’aprovació  inicial  del  planejament,  si  es  tracta  de  sectors  objecte  d’un  pla  derivat  o  bé  de  polígons 
d’actuació en sòl urbà delimitats mitjançant una modificació puntual del planejament general. Aquestes 
despeses han de ser assumides per les persones propietàries atorgants dels contractes dels quals es 
tracti.  

En el present àmbit d’actuació no és té constància de cap contracte d’arrendament que hagi de 
ser extingit com a conseqüència del present projecte de reparcel lació. ·

4.2.3. Elements urbanístics modificats  

Els elements urbanístics que resulten modificats, com tanques de límits de parcel les, traces de ·
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carrers, moviments de terres, etc, quedaran valorats al corresponent projecte d’urbanització, ja 
que es contemplen com obres pròpies de l’acte urbanitzador.  

4.2.4. Resum d’indemnitzacions.  

Al no existir en el present àmbit construccions, plantació, obra o instal lacions que hagin de ser ·
total o parcialment enderrocades o derruïdes, ni és té constància de cap contracte 
d’arrendament  que  hagi  de  ser  extingit  i  els  elements  urbanístics  que  resulten  modificats 
quedaran valorats al corresponent projecte d’urbanització, no ha de contemplant-se la 
corresponent indemnització per aquest concepte. 

4.3. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS 

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. 

Així, es parteix del sostre atribuït a cada finca resultant, ponderat de conformitat amb el que 
disposa l’article 37 del TRLU, donant lloc així a les unitats d’aprofitament urbanístic (u.a.) als 
efectes de la seva equidistribució. 

4.3.1. Superfícies de les finques a adjudicar 

D’acord  amb  l’aixecament  topogràfic  de  les  finques  objecte  de  reparcel lació  incloses  al  pla ·
parcial, la superfície real de les parcel les resultants, en comparació amb les aprovades del pla ·
parcial, és: 

 

Finca Resultant Segons pla parcial Segons amidaments 
Illa Parcel la · m2 sol m2 sostre m2 sol m2 sostre 
A 1 856,32 350,89 832,97 341,35 
A 2 926,38 379,60 889,05 364,33 
A 3 858,82 351,91 830,75 340,44 
A 4 842,39 345,18 814,82 333,91 
A 5 624,45 255,88 603.30 247,23 
A 6 621,13 254,52 601.32 246,42 

Total Illa A: 4.729,49 1.937,98 4.572,21 1873,69 

     

B 1 927,39 380,01 920,53 377,23 
B 2 855,92 350,73 853,8 349,89 
B 3 782,58 320,67 782,64 320,73 
B 4 768,54 314,92 767,9 314,69 
B 5 814,04 333,56 817,45 334,99 

Total Illa B: 4.148,47 1.699,89 4.142,32 1697,52 

Total Pla Parcial 8.877,96 3.637,87 8.714,53 3571,21 
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4.3.2. Aprofitament urbanístic 

D’acord  a  l’art.  37  del  TRLU,  s’entén  per  aprofitament  urbanístic  el  resultant  de  ponderar 
l’edificabilitat, els usos i la intensitat dels usos que assigni al sòl el planejament urbanístic. 

A l’efecte de la gestió urbanística, en un àmbit d’actuació urbanística que comprèn una única 
zona  amb  una  única  edificabilitat,  usos  i  intensitat,  com  és  el  cas,  li  correspon  com  a 
ponderació, el coeficient d’edificabilitat per la superfície de la zona que en determina 
l’aprofitament urbanístic, que s’expressa en unitats de d’aprofitament (ua). 

En  el  cas  que  ens  ocupa,  als  efectes  de  ponderar  l’aprofitament  s’han  aplicat  els  següents 
coeficients d’homogeneïtzació:  

a) Coeficient per edificabilitat, amb el que es ponderen les diferents qualificacions 
urbanístiques incloses en aquest àmbit d’actuació. En aquest cas, ateses les característiques 
d’aquest  projecte,  per  tractar-se  d’una  zona  amb  una  única  qualificació,  la  ponderació  és 
unitària. 

b)  Coeficient per  localització, amb  el  que  pondera l’emplaçament de  les  finques resultants 
en funció de la seva situació. En que es ponderen totes les finques amb un coeficient 1 excepte 
la finca de l’illa A núm. 1 que es pondera amb el coeficient 0.95 donada la seva proximitat al 
torrent i les condicions urbanístiques imposades per urbanisme i l’IAA 

L’aprofitament urbanístic resultant de l’aplicació d’aquest criteris al Pla Parcial SUD-4 Pedró és 
el següent:  

 

Finca 
Resultant Sol Sostre coef. 

Edificab. 
coef. 

Localit. ua FINCA 

Illa Parcel la · m2 sol m2 sostre        
A 1 832,97 341,35 1 0,95 324.2836 ua 

A 2 889,05 364,33 1 1 364.3327 ua 

A 3 830,75 340,44 1 1 340.4414 ua 

A 4 814,82 333,91 1 1 333.9132 ua 

A 5 603,30 247,23 1 1 247.2323 ua 

A 6 601,32 246,42 1 1 246.4209 ua 

Total Illa A: 4572,21 1873,69    1856.6241 ua 

        
B 1 920,53 377,23 1 1 377.2332 ua 

B 2 853,80 349,89 1 1 349.8872 ua 

B 3 782,64 320,73 1 1 320.7259 ua 

B 4 767,90 314,69 1 1 314.6854 ua 

B 5 817,45 334,99 1 1 334.9910 ua 

Total Illa B: 4142,32 1697,52    1697.5227 ua 

 Totals  8714,53 3571,21    3554.1468 ua 

Total unitats d’aprofitament a adjudicar   3554.1468 ua 
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De  l’aplicació  dels  coeficients  es  desprèn  que  l’aprofitament  de la totalitat del sector  és  d’un 
total de 3554,15 unitats d’aprofitament.  
 

4.3.3. Valors de repercussió  

En cas necessari, la  data  de  referència del  valor  de  repercussió serà  la  de  l’aprovació inicial 
del  present  projecte  de reparcel lació,  de conformitat a l’article 131.1 del Reglament de la Llei ·
d’Urbanisme.  

Per fixar el valor residual del sòl s’ha de tenir en compte l’article 22 del RLVS per remissió de 
l’article 27.1 del mateix text legal:  

Art. 27.1 RVLS: “Valoración del suelo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas.  

1. En la ejecución de actuaciones de transformación urbanística en la que los  propietarios ejercitan la 
facultad de participar en régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas, y salvo existencia de 
acuerdo específico suscrito por la totalidad de los mismos con la finalidad de ponderar las propiedades 
afectadas entre sí o, en su caso, con las aportaciones del promotor de la actuación o de la 
Administración actuante, el suelo se tasará por el valor que les correspondería terminada la ejecución, 
en los términos establecidos en el artículo 22 de este Reglamento”  

L’article 22.2 fa referència als valors del sol de cada un dels usos considerats, encara que en el 
nostra  cas  l’ús,  és  igual  per  a  totes  les  finques,  els  valors  de  repercussió  del  sòl  s’han  de 
determinar  pel  mètode  residual  estàtic  redactat  per  l’arquitecte  Valenti  Provensal,  que  es 
presenta a l’annex III. 

D’acord amb aquestes dades, el preu dels m2 de sòl urbanitzat a adjudicar a cada propietari, és 
de: 

Valor del sòl urbanitzat és de 168,91 €/ m² 

Valor del sòl descomptats els deures i càrregues pendents és de 108,71 €/ m² 

En  cas  de  no  poder  adjudicar  la  totalitat  dels  m2  d’unitat  d’aprofitament  que  correspongui  a 
cada propietari, el valor de la indemnització del sòl no adjudicat és el mateix. 

4.4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE FINQUES AMB APROFITAMENT PRIVAT.  

En mèrits del que disposa l’article 126 del TRLU i els articles 133 i ss del Reglament 305/2006 
pel qual s’aprova el  Reglament de  desplegament de la Llei  d’Urbanisme de Catalunya, en el 
present Projecte de Reparcel lació s’adopten els següents criteris d’adjudicació de les finques ·
resultants:  

- Els drets adjudicats a les persones propietàries, seran proporcionals a la superfície de 
les finques originàries respectives.  

- Es procurar que  les  parcel les resultants que  s’adjudiquin estiguin  situades  en  un  lloc ·
proper  al  de  les  antigues  propietats  de  les  mateixes  persones  titulars.  Òbviament,  en  cas 
d’acord, es prioritzarà el criteri general dels propietaris. 

-  No podran adjudicar-se com a finques independents superfícies inferiors a la parcel la ·
mínima edificable, o que no reuneixin la configuració i característiques adients per a la seva 
edificació conforme al planejament. 

-  Quan un propietari no té drets suficients per adjudicar-se una finca sencera, la legislació 
estableix que cal adjudicar-li part d’una finca en proindivís. 

-  Aquesta adjudicació podrà esser substituïda per l’equivalen econòmic establert a 
l’apartat 4.3.3, redistribuint l’excés de sol generat proporcionalment entre la resta de propietaris. 
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5. EQUIDISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS I CÀRREGUES  

5.1. CESSIONS OBLIGATÒRIES I GRATUÏTES  

5.1.1. Cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic.  

L’article 43 del TRLU modificat pel Llei 3/2012, estableix:  

1. Els  propietaris  (o  propietàries de sòl urbà no consolidat han de cedir gratuïtament a l’administració 
actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic dels sectors subjectes a un pla de millora 
urbana  o  dels  polígons  d’actuació  urbanística  que  tinguin  per  objecte  alguna  de  les  finalitats  a  què  fa 
referència l’article 70.2.a, llevat [...] 

2. L’administració actuant ha de fixar l’emplaçament del sòl de cessió amb aprofitament urbanístic en el 
procés de reparcel lació. [...]. ·

3.  La  cessió  de  sòl  a  què  fa  referència  l’apartat  1  pot  ésser  substituïda  pel  seu  equivalent  en  altres 
terrenys fora del sector o del polígon si es pretén millorar la política d’habitatge, si l’ordenació urbanística 
dóna  lloc  a  una  parcel la  única  i  indivisible  o  si  resulta  materialment  impossible  individualitzar  en  una ·
parcel la  urbanística  l’aprofitament  que  s’ha  de  cedir.  En  aquests  dos  darrers  supòsits,  la  cessió  pot ·
ésser substituïda també per l’equivalent del seu valor econòmic. En tots els casos, l’equivalent s’ha de 
destinar a conservar, administrar o ampliar el patrimoni públic de sòl.» 

I finalment cal tenir en compte també el que disposa l’article 46.1 TRLUC:  

“Article 46 .Condicions de la cessió de sòl amb aprofitament  

L’administració  actuant  no  participa  en  les  càrregues  d’urbanització  dels  terrenys  amb  aprofitament 
urbanístic que rep en compliment del deure de cessió de sòl amb aprofitament que preveuen els articles  
43 i 45.1.a, els quals s’han de cedir urbanitzats”.  

De conformitat a tot l’anterior el Present Projecte de reparcel lació contempla la cessió lliure de ·
càrregues a l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro del 10% de l’aprofitament urbanístic del Sector.  

Com el sostre atribuït al pla parcial segons el recent aixecament topogràfic i la incorporació de 
nou propietari és de 0,4098 (edificabilitat neta) * 8.714,53 (sòl edificable) = 3.571,21 m2: 

10% de l’aprofitament urbanístic  3.571,21 m2 = 357,12 m2 sostre. 

el que comporta que a l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro li hagin de ser adjudicades 357,12 
ua, segons la ponderació suara establerta. 

5.1.2. Cessions dels sistemes urbanístics  

Es cedeixen gratuïtament a l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro les finques resultants 
destinades a sistemes urbanístics, la superfície de les quals es relaciona en el següent quadre:  

 

SISTEMES: SOL :  % 

Sistema d’equipaments comunitaris ( clau Eq)  735,99  m2 5,02% 

Sistema de parcs i jardins urbans(clau E II) 1.469,88  m2 10,03% 

Sistema de protecció hidrogràfica (clau PH) 922,31  m2 6,29% 

Sistema viari (clau V) 2.815,68  m2 19,21% 

Total........................................ 5.943,86  m2 40,55% 
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La  descripció  de  cadascuna  de  les  finques  resultants  destinades  a sistemes  urbanístics 
consten en la seva corresponent fitxa urbanística inclosa en el present projecte de 
reparcel lació.·   

5.2. ADJUDICACIÓ DE FINQUES RESULTANTS  

De  conformitat  als  criteris  adoptats  en  el  present  projecte  de  reparcel lació,  els  quals  donen ·
estricte compliment a la normativa urbanística d’aplicació, a continuació es presenta el quadre 
a on es detalla la distribució de l’aprofitament del present àmbit d’actuació. 

En primer lloc, el percentatge de participació de cada un dels propietaris i interessats és: 

PROPIETARIS % PARTICIPACIÓ (*) 

Mugadas, S.L.U. 45,14% 

PABLO NAVARRO DIAZ 

ADELAIDA PARDO REY 
40,07% 

CONXITA DE MURGA LARENA 14,07% 

ROBERT JOHN KNAAP 

MARIA ESTHER KNAAP 
0,73% 

AJUNTAMENT DE SANTA 
CRISTINA D’ARO 

exclòs de la comunitat 
reparcel latòria, amb el 10% ·

d’aprofitament urbanístic. 

TOTAL 100,00% 

 
En segon lloc es presenta una aproximació esquemàtica del repartiment: 

    

A6 
 On, esquemàticament, la parcel la adjudicada ·

està grafiada en color sense establir 
percentatges: 

      

  Murga 

   

A1 A2 A3 A4 

 A5 

  Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 

         

  Mugadas 

   

  Navarro-Pardo 

   
B2 B3 B4 

  Kaap 

   

     
B1    

   

 

B5 

   

El quadre d’adjudicacions es presenta a continuació: 
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Pardo & Ajuntament de 
Santa Cristina d’Aro Navarro 

Murga Mugadas Knaap   

ADJUDICACIONS SEGONS m2 DE SOSTRE 
m2 % m2 % m2 % m2 % m2 % 

TOTAL m2 DE SOSTRE APORTATS  3571,21   --   40,07%   14,07%   45,14%   0,73% 

Aprofitament urbanístic teòricament a adjudicar 357,1214   1287,8002   452,1075   1450,8375   23,3478   

 

Adjudicatari illa Parcel la · SOSTRE 
ADJUDICACIONS REALS 

Pardo & Navarro A 1 341,3511 m2     341,35 100,00%             

Pardo & Navarro A 2 364,3327 m2     364,33 100,00%             

Pardo & Navarro A 3 340,4414 m2     340,44 100,00%             

Pardo & Navarro / Mugadas A 4 333,9132 m2     254,00 76,07%     79,92 23.93%     

Murga A 5 247,2323 m2         247,23 100,00%         

Murga / Mugadas A 6 246,4209 m2         209,20 84,90% 37,22 15.10%     

Mugadas B 1 377,2332 m2             377,23 100.00%     

Ajuntament de Santa Cristina d’Aro B 2 349,8872 m2 349,89 100,00%                 

Mugadas B 3 320,7259 m2             320,73 100.00%     

Mugadas B 4 314,6854 m2             314,69 100.00%     

Mugadas B 5 334,9910 m2             334,99 100.00%     

TOTALS ADJUDICATS 349,89   1300,12   456,43   1464,77       

Percentatge d’adjudicació real respecte a l’adjudicació teórica -2,03%  0,96%  0,96%  0,96%  -100,00%  
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i directament en sòl adjudicat: 

 

Pardo & Ajuntament de Santa 
Cristina d’Aro Navarro 

Murga Mugadas Knaap ADJUDICACIONS DE SÒL SEGONS 

PERCENTATGE DE SOSTRE. ADJUDICAT 
m2 sol % m2 sol % m2 sol % m2 sol % m2 sol % 

TOTAL SÒL APORTAT 8714,53   --   40,07%   14,07%   45,14%   0,73% 

m2 de sòl teóricament a adjudicar 871,4530   3142,5091   1103,2393   3540,3550   56,9736   

    

Adjudicatari illa Parcel la · Sòl 
ADJUDICACIONS REALS 

Pardo & Navarro A 1 832,97       832,97 100,00%             

Pardo & Navarro A 2 889,05       889,05 100,00%             

Pardo & Navarro A 3 830,75       830,75 100,00%             

Pardo & Navarro / Mugadas A 4 814,82       619,81 76,07%     195,01 23.93%     

Murga A 5 603,30           603,30 100,00%         

Murga / Mugadas A 6 601,32           510,50 84,90% 90,82 15.10%     

Mugadas B 1 920,53               920,53 100.00%     

Ajuntament de Santa Cristina d’Aro B 2 853,80   853,8000 100,00%                 

Mugadas B 3 782,64               782,64 100.00%     

Mugadas B 4 767,90               767,90 100.00%     

Mugadas B 5 817,45               817,45 100.00%     

TOTALS ADJUDICATS 853,80   3172,58   1113,80   3574,36       
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5.3.  COMPENSACIONS EN LES ADJUDICACIONS 

L’article 126.1e) TRLU estableix el següent: 

“Les diferències d’adjudicació han d’ésser objecte de reparcel lació econòmica entre els interessats, el ·
valor de la qual s’ha de fixar atenint-se al preu de les parcel les resultants que els haurien correspost si ·
l’adjudicació hagués estat possible”. 

 

El criteri emprat, d’acord amb la totalitat dels membres de la Junta de compensació, ha estat el 
següent: 

• En primer lloc, adjudicar a l’Ajuntament la finca B2 que és la que te la unitat d’aprofitament 
més proper al 10% del seu aprofitament; 

 

10% de l’aprofitament urbanístic  3.571,21 m2 =  357,12 m2 sostre 

Adjudicat: 349,89 m2 sostre 

 7,23 m2 sostre 

Aquests 7,23 m2 de sostre es corresponen amb 17,65 m2 de sòl. 

• En segon lloc, els Sr. ROBERT JOHN KNAAP i Sra. MARIA ESTHER KNAAP donat que es 
compleix l’article 126.d de la TRLUC referent a que en cas que l’escassa quantia dels drets 
d’alguns propietaris o propietàries no permet d’adjudicar-los parcel les independents a tots ·
ells, el projecte de reparcel lació · pot determinar una indemnització en metàl lic · o, 
alternativament, l’adjudicació de les parcel les resultants en proindivís, llevat que la quantia ·
dels drets no arribi al 15% de la parcel la mínima edificable, en el qual cas l’adjudicació s’ha ·
de  substituir  necessàriament  per  una  indemnització  en  metàl lic.  Així,  donat  que  la  seva ·
aportació és de 96,39 m2, la adjudicació serà únicament en metàl lic. ·

• En  tercer  lloc,  adjudicar  als  propietaris  majoritaris  les  finques  més  properes  a  les  seves 
originals aportades en funció de la seva proporció aportada. 

• En quart lloc, adjudicar al tercer propietari com a mínim, una finca sencera. 

• Finalment, la resta d’aprofitaments s’ha repartit entre els tres propietaris en funció del seu 
percentatge d’aportació. 

La indemnització que correspon abonar o liquidar a cada propietari es calcula de conformitat al 
valor  de  repercussió  del  sòl  una  vegada  urbanitzat,  de  conformitat  a  les  regles  de  valoració 
aplicables contingudes en la normativa estatal de valoracions, això és el Real Decret Legislatiu 
2/2008 de 20 de juny pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Sòl i Real Decret 1492/2011, 
de 24 d’Octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Valoracions de la Llei de sòl  Estatal. El 
valor  obtingut  és  de  147,07  €/m²de  sòl  urbanitzat,  tal  i  com  consta  justificat  en  el  present 
Projecte de reparcel lació. ·

En  el  següent  quadre  es  detallen  les  compensacions  en  les  adjudicacions  que  corresponen 
segons els criteris establerts tenint en compte que els càlculs s’han de fer segons la conversió 
a sòl del sostre adjudicat 
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m2 DE SOSTRE Excés Defecte 

teòricament realment m2 m2 
a adjudicar adjudicats adjudicat adjudicat 

Adjudicatari 

m2 m2 m2 m2 

Conversió a 
sòl 

Valor de la 
compensació 

Navarro-Pardo 1287.80 1300.12 12.32  30.07 5078.77 
Murga 452.11 456.43 4.33  10.56 1783.00 
Ajuntament de 
Santa Cristina 
d’Aro 

357.12 349.89  -7.23 -17.65 -2981.77 

Mugadas 1450.84 1464.77 13.93 0.00 34.00 5743.41 
Srs. Knaap 23.35   -23.35 -56.97 -9623.41 
  3571.21 3571.21 30.58 -30.58 0.00 0.00 

 

Falta compensar la ponderació feta com a unitat d’aprofitament donat que la parcel la A1 se li ·
ha  aplicat  un  coeficient  de  localització  per  la  seva  situació  vers  la  riera  existent.  Aquesta 
compensació queda reflectida al quadre de compta de liquidació provisional. 

5.4.  AVALUACIÓ DE LES 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: 

Article  120  Despeses  d’urbanització  a  càrrec  de  les  persones  propietàries  i  dret  de  reallotjament  Les 
despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries comprenen els conceptes següents: 

a)  La  totalitat  d  les  obres  d’urbanització  determinades  pel  planejament  urbanístic  i  pels  projectes 
d’urbanització amb càrrec al sector de planejament urbanístic o al polígon d’actuació urbanística. 

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

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

d) El cost dels avantprojectes, dels plans parcials urbanístics i els plans de millora urbana, dels projectes 
d’urbanització i dels instruments de gestió urbanística. 

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

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

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

h)  Les  despeses  generades  per  a  l’efectivitat  del  dret  de  reallotjament,  d’acord  amb  el  que  disposa 
l’apartat 2. 

Per  tant,  d’acord  amb  les  previsions  del  planejament  que  es  desenvolupa  i  el  projecte 
d’urbanització, els costos imputables al sector queden distribuïts de la següent manera: 

A.  Obres  d’urbanització:  Inclou  totes  les  obres  a  executar  pel  sector  segons  el  projecte 
d’urbanització del Pla Parcial SUD-4. Pedró. 

B. Despeses de gestió, honoraris i similars: 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. 
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El  Compte  de  Liquidació  Provisional,  que  s’incorpora  en  aquest  Projecte  de  reparcel lació, ·
inclou totes les despeses necessàries que es desglossen a contiuació. 

De conformitat al detall del pressupost contingut en el Projecte d’urbanització de l’àmbit aprovat 
per l’Ajuntament, i de tots els criteris anteriorment esmentats, el cost total de les obres per a la 
execució de la urbanització ascendeix a la quantitat de 378.315,19 € (IVA exclòs). 

Pel que fa a les despeses de gestió, honoraris i similars 

    
IVA 

REPERCUTIT  TOTAL 

    
DESPESES 

21%   

Pressupost provisional de les despeses d’urbanització 378.315,19 79.446,19  457.761,38 

Redacció dels projectes de reparcel lació i urbanització · 17.500,00 3.675,00  21.175,00 

Topografia    2.500,00 525,00  3.025,00 

Previsió despeses per formalització i inscripció dels 
projectes 3.500,00 735,00  4.235,00 

Direcció d’obres del projecte d’urbanització i 
Coordinador de Seguretat i Salut 

15.500,00 3.255,00  18.755,00 

Gestió seguiment, assessorament junta i gestió quotes 10.000,00 2.100,00  12.100,00 

Indemnitzacions    0,00 0,00  0,00 

    427.315,19 89.736,19  517.051,38 
 

Segons  disposen  els  articles  154.  del  Decret  305/2006,  les  finques  resultants  quedaran 
afectades  amb  caràcter  real,  al  pagament  del  saldo  del  compte  de  liquidació  provisional  del 
Projecte, així com de l’import de la quota que correspongui del compte de liquidació definitiva. 

5.5.  COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL 

Cal  recordar  que,  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. 

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, la junta de compensació o bé la persona 
titular  de  la  gestió  urbanística  integrada,  segons  s’escaigui  d’acord  amb  la  modalitat  per  a 
l’execució del planejament a tenor de l’apartat 4 de l’esmentat article. 

El quadre del Compte de Liquidació Provisional es presenta a continuació per a cada una de 
les parcel les: ·
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6. 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  o  excessos/defectes  de 
cabuda, represa de tracte successiu, cancel lació de drets reals incompatibles, si s’escau. ·

- 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. 

7. 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. 

 

8. FITXES I DOMICILIS 

8.1. FITXES DE LES FINQUES APORTADES. 

FINCA APORTADA NÚM. 1:  

 

Finca Aportada núm. 1 

Finca Registral núm.  5.317 

Propietari: Mugadas, SLU 

Referència Cadastral 
0397922EG0209N0001QM 

0397922EG0209N0000MX 

Superfície Registral 5.966,00 m2  

Superfície Real 5.989,70 m2  

 

Descripció Registre: URBANA. Pieza de tierra situada en el vecindario del Padró, término del 
pueblo de Santa Cristina de Aro, de extensión superficial cinco mil novecientos sesenta y seis 
metros cuadrados, procedente de la pieza de terreno conocida como “El Quintá”. Linda: al este, 
con  el  camino  público  de  Santa  Cristina  d’Aro  a  Romanyá  de  la  Selva;  al  Oeste,  con  otro 
camino público que saliendo de Santa Cristina d’Aro se dirige al Manso Calvet; al norte con 
tierras de Tomás Jofre, hoy sus herederos o sucesores; y al Sur, con resto de finca que se 
segrega. 
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INSCRITA:  5.317, foli 207, tom 2981 de l’arxiu, llibre 108 de Santa Cristina d’Aro 

TITULARS: Mugadas S.L. Segons escriptura de compra venda núm. 1.156 del 11 d’octubre de 
2018 davant el Notari Pablo Vázquez Moral de Sant Feliu de Guíxols. 

CÀRREGUES:  

1)  Afecta,  durante  el  plazo  de  cinco  años,  al  pago  de  la/s  liquidación/es  que,  en  su  caso, 
pueda/n girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, según nota de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, al margen de 
la  inscripción  2ª  de  la  finca  número  5317,  al  folio  207  del  tomo  2981,  libro  108  de  SANTA 
CRISTINA D`ARO. 

PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 45,14% 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou parcialment en el present Projecte 
de Reparcel lació en una superfície segons amidament de 5.989,70 m· 2. S’interessa la inscripció 
de l’excés de cabuda de 23,70 m2 de la present finca en el Registre de la Propietat. 

Es fa constar, que la superficie real de la finca és de 5.989,70 m 2 + 108,35 m 2 fora d’àmbit i, per 
tant, s ’ha de segregar la gaia de terrenys que queda exclosa de l’àmbit del pla parcial i que es 
correspon amb una superficie de 108,35 m2 

 

FINCA APORTADA NÚM. 2:  

 

Finca Aportada núm. 2 

Finca Registral núm.  7341 

Propietaris: PABLO NAVARRO DIAZ i ADELAIDA PARDO REY 

Referència Cadastral 0398501EG0209N0001HM 

Superfície Registral 5.316 m2  

Superfície Real 5.316,61 m2  

 

Descripció Registre: URBANA. Pieza de tierra campa sita hoy en la Avinguda de l’Església 
de  Santa  Cristina  d’Aro,  de  superficie  cinco  mil  trescientos  dieciseis  metros  cuadrados. 
Lindante;  al  Este,  con  Don  Ramón  Trias,  mediante  carretera  de  Romanya;  al  Sur,  con 
sucesor de Don Tomas Jofre; al Oeste, con finca de la que procede; y Norte, con Don Juan 
Rosés,  mediante  margen,  y  Don  Melchor  Dalmau  y  Don  Juan  Alberti,  mediante  dicha 
carretera. 
INSCRITA: 7341, foli 198, tom 3425, llibre 162 de Santa Cristina d’Aro 

 

TITULARS: Pablo  Navarro  Diaz  i  Adelaida  Pardo  Rey,  segons  escriptura  de  segregació  de 
23/06/2017 davant el Notari Sr. Ricardo Tejero Sala de Barcelona, de la finca matriu, segons 
escriptura  de  compra  venda  núm.  3.051  davant  el  Notari  Miquel  Tarragona  Corominas  de 
Barcelona. 

 

CÀRREGUES:  

1)  Afecta,  durante  el  plazo  de  cinco  años,  al  pago  de  la/s  liquidación/es  que,  en  su  caso, 
pueda/n girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
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Documentados, según nota de fecha diecisiete de diciembre de dos mil quince, al margen de la 
inscripción  15ª  de  la  finca  número  107,  al  folio  25  del  tomo  2930,  libro  103  de  SANTA 
CRISTINA D`ARO. 
2)  Afecta,  durante  el  plazo  de  cinco  años,  al  pago  de  la/s  liquidación/es  que,  en  su  caso, 
pueda/n girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados,  según  nota  de  fecha  trece  de  enero  de  dos  mil  dieciséis,  al  margen  de  la 
inscripción  16ª  de  la  finca  número  107,  al  folio  26  del  tomo  2930,  libro  103  de  SANTA 
CRISTINA D`ARO. 
3)  Afecta,  durante  el  plazo  de  cinco  años,  al  pago  de  la/s  liquidación/es  que,  en  su  caso, 
pueda/n girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados,  según  nota  de  fecha  diez  de  julio  de  dos  mil  diecisiete,  al  margen  de  la 
inscripción  1ª  de  la  finca  número  7341,  al  folio  198  del  tomo  3425,  libro  162  de  SANTA 
CRISTINA D`ARO. 
 

PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 40,07% 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de 
Reparcel lació en una superfície segons amidament de · 5.316,61 m2. 

 

FINCA APORTADA NÚM. 3: 

 

Finca Aportada núm. 3 

Finca Registral núm.  3494 

Propietari: CONXITA DE MURGA LARENA 

Referència Cadastral -- 

Superfície Registral 1.860,00 m2  

Superfície Real 1.866,50 m2  

 

Descripció Registre: URBANA. Porción de terreno en Santa Cristina d’Aro , procedente de la 
Heredad llamada “Manso Calvet” de mil ochocientos sesenta metros cuadrados, equivalentes a 
cuarenta y ocho mil novecientos sesenta y tres, ochenta palmos cuadrados. Linda: Este, Juan 
Roselló, mediante camino público; Sur, P. Plá o sus sucesores; Oeste, mediante riera, resto de 
finca matriz; y Norte, confluencia de los rumbos este y oeste. 

INSCRITA:  Finca 3488, foli 89, tom 2.530, llibre 62 de Santa Cristina d’Aro 

 

TITULAR:  MARIA  CONCEPCION  DE  MURGA  LARENA,  meitat  indivisa  en  plena  propietat 
segons  escriptura  de  compra  venda  núm.  3494  del  14/12/1982  davant  el  Notari  Luis  Felez 
Costea  de  Barcelona  i  meitat  indivisa  per  herència  davant  el  Notari  Jose  Vicente  Galdon 
Garrido d’Esplugues de Llobregat. 

CÀRREGUES:  

1) afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, 
pueda/n  girarse  por  el  impuesto  de  sucesiones  y  donaciones,  según  nota  de  fecha 
nueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve, al margen de la inscripción 2ª de 
la finca numero 3488, al folio 89 del tomo 2530, libro 62 de Santa Cristina d’Aro. 
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PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 14,07% 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de 
Reparcel lació en una superfície segons amidament de 1.866,50 m· 2. S’interessa la inscripció de 
l’excés de cabuda de 6,50 m2 de la present finca en el Registre de la Propietat. 

 

FINCA APORTADA NÚM. 4: 

 

Finca Aportada núm. 4 

Finca Registral núm.  847 

Propietaris: MARIA ESTHER KNAAP i ROBERT JOHN KNAAP... 

Referència Cadastral 
00010100EG02G0001MO 

17192A009000350000HQ 

Superfície Registral 4.155,80 m2  

Superfície Real aportada al Pla 
Parcial 

96,39 m2  

 

Descripció Registre: URBANA. Porción de terreno de cultivo de inferior calidad y extensión una 
vesana y cuatro quintos aproximadamente, equivalentes a cuarenta y una áreas, cincuenta y 
cinco centiáreas, ochenta miliáreas; lindante por el Norte, con camino antiguo a Romañá; por el 
sur, incluida una pequeña zona triangular, situada al otro lado del camino público, con dicho 
camino en parte y en parte con Jose Provensal, al Oeste, con camino público; y al Este; con 
resto de mayor finca de que se segrega. Sobre la misma se ha construido una casa de una 
sola  planta,  denominada  “Casa  Tamaraco”,  en  el  Barrio  Salom  de  Santa  Cristina  d’Aro, 
compuesta por tres dormitorios, con una cocina, un estar-comedor y dos baños, ocupando una 
superficie de ciento cincuenta metros cuadrados, con garaje anexo que ocupa una uperficie de 
diecinueve metros cuadrados.. 

INSCRITA:  Finca 847, foli 10, tom 30500, llibre 114 de Santa Cristina d’Aro 

TITULARS:  ROBERT  JOHN  KNAAP  propietari  per  meitat  indivisa  en  plena  propietat  per 
herència  davant  notari  Francisco  Javier  Felez  Cerezuela  en  3ª  inscripció  i  de  Maria  Teresa 
Sanahuja Cambra en 4ª inscripció, i MARIA ESTHER KNAAP propietaria per meitat indivisa en 
plena propietat per herència davant notari Francisco Javier Felez Cerezuela en 3ª inscripció i 
de Maria Teresa Sanahuja Cambra en 4ª inscripció, ambdós de Sant Feliu de Guíxols i data 
d’escriptura de 15/12/2000 i 18/12/2008 respectivament. 

CÀRREGUES:  

1) afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, 
pueda/n girarse por el impuesto de sucesiones y donaciones, según nota de fecha tres 
de marzo de dos mil nueve, al margen de la inscripción 4ª de la finca numero 847, al 
folio 10 del tomo 3055, libro 114 de Santa Cristina d’Aro. 

PERCENTATGE TOTAL DE L’ÀMBIT: 0,73% 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Aquesta finca s’inclou parcialment en el present Projecte 
de Reparcel lació en una superfície segons amidament de 96,39 m· 2. Per tant, s’ha de segregar 
de la resta de la finca. 
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FINCA APORTADA NÚM. 5: 

 

Finca Aportada núm. 5 

Finca Registral núm.  -- 

Propietari: AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO 

Referència Cadastral No inscrita al registre de la propietat 

Superfície Registral  m2  

Superfície Real aportada al Pla 
Parcial 1.042,85 m2  

 

Descripció segons projecte: Finca que integra la superfície de sistema viari inclosa en el Pla 
Parcial Sud-4 Pedró de domini públic,amb una superfície de 1.042,85 m2.  
 

INSCRITA: Aquesta finca no consta inscrita en el Registre de la Propietat, per la qual cosa es 
demana la seva immatriculació de conformitat amb allò que disposa l’article 8 del Reial Decret 
1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al Reglament per a 
l’execució  de  la  Llei  Hipotecària  sobre  inscripció  en  el  Registre  de  la  Propietat  d’Actes  de 
Naturalesa Urbanística. 
 

TITULAR:  Pertany  a  l’Ajuntament  de  Santa  Cristina  d’Aro  en  concepte  de  sistema  viari  de 
domini públic 

DRETS EN LA REPARCEL LACIÓ· : 0% 

 

FINCA APORTADA NÚM. 6: 

 

Finca Aportada núm. 6 

Finca Registral núm.  -- 

Propietari: AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO 

Referència Cadastral No inscrita al registre de la propietat 

Superfície Registral  m2  

Superfície Real aportada al Pla 
Parcial 

346,34 m2  

 

Descripció segons projecte: Finca que s’integra en el sistema de protecció hidràulica en el Pla 
Parcial Sud-4 Pedró de domini públic,amb una superfície de 346,34 m2.  
 

INSCRITA: Aquesta finca no consta inscrita en el Registre de la Propietat, per la qual cosa es 
demana la seva immatriculació de conformitat amb allò que disposa l’article 8 del Reial Decret 
1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al Reglament per a 
l’execució  de  la  Llei  Hipotecària  sobre  inscripció  en  el  Registre  de  la  Propietat  d’Actes  de 
Naturalesa Urbanística. 
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TITULAR: Pertany a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro en concepte de sistema de protecció 
hidràulica del domini públic 

DRETS EN LA REPARCEL LACIÓ· : 0% 

 

8.2. DOMICILIS DELS PROPIETARIS 

 

FINCA APORTADA NÚM. 1:  

Mugadas, S.L.U. 

 

FINCA APORTADA NÚM. 2:  

PABLO NAVARRO DIAZ i ADELAIDA PARDO REY 

 

FINCA APORTADA NÚM. 3:  

SRA. CONXITA DE MURGA LARENA 

 

FINCA APORTADA NÚM. 4:  

 

SR. ROBERT JOHN KNAAP i SRA. MARIA ESTHER KNAAP 
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FINCA APORTADA NÚM. 5:  

AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO 

 

FINCA APORTADA NÚM. 6:  

AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO 

 

8.3. FITXES DE LES FINQUES ADJUDICADES AMB APROFITAMENT PRIVAT 

La proposta d’adjudicació de les finques resultants es fa segons criteris exposats. 

De  conformitat  amb  l’article  127.b)  del  Text  refós  de  la  Llei  d’Urbanisme  aprovat  per  Decret 
1/2010, de 3 d’agost, i de l’article 154 del Reglament aprovat pel Decret 305/2006 de 18 de 
juliol, les finques queden gravades amb caràcter real a les càrregues dimanants dels sistema 
d’actuació de reparcel lació en la modalitat de compensació bàsica. ·

Es descriuen en aquet apartat  les finques amb aprofitament urbanístic: 

 

PARCEL LA ADJUDICADA A1 ·

 

Finca Resultant núm. A1 

Adjudicatari  PABLO NAVARRO DIAZ i ADELAIDA PARDO REY 

Superfície Parcel la · 832,97 m2  

 

DESCRIPCIÓ: URBANA: Parcel la assenyalada com a A1 al plànol de la proposta d’adjudicació ·
de  finques  del  Projecte  de  Reparcel lació  del  Pla  Parcial  Sud-4.  Pedró,  situada  en  el  terme ·
municipal  de  Santa  Cristina  d’Aro,  de forma  aproximada  rectangular  de  vuit-cents  trenta  dos 
metres amb noranta-set decímetres quadrats (832,97m2 )de superfície. 

Afronta la finca: 

• pel Nord, amb finca de referència cadastral 17192A009002040001JL propietat de Pablo 
Navarro Diaz i Adelaida Pardo Rey 

• per l’Est, amb la finca adjudicada A2 del Projecte de Reparcel lació mitjançant línia recta ·
de 59,13 metres, 

• per l’Oest, amb zona de protecció hidràulica del Projecte de Reparcel lació mitjançant línia ·
trencada de 57,65 metres, 

• Pel Sud, amb el nou vial d’Albert Salvador i Pei 
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ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a Pablo Navarro Diaz i Adelaida Pardo Rey, amb la 
participació de la totalitat de la finca a parts iguals. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final 
del 8,99%. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: segons les especificacions del pla parcial, es contempla 
que entre el PH superior i la parcel la 1 de l’illa A, existeix un espai a cavall entre ambdues ·
zones que serà un espai lliure de protecció segons les especificacions donades per l’OTAA de 
124,69 m2 que es tractarà com a zona verda amb plantació de especies autòctones. 

De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 20 
del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de 
Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo 
del compte de liquidació del Projecte de Reparcel lació, en la quantitat provisional de·  39.251,28 
€ que, aplicant l'iva repercutit de 8.242,77 € puja la quantitat provisional de 47.494,05 € i, en el 
seu dia, al saldo definitiu del compte de dits costos que a l’efecte s’aprovin. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar 
que està qualificada urbanísticament com a zona residencial Clau 6d (Pedró). 

 

PARCEL LA ADJUDICADA A2 ·

 

Finca Resultant núm. A2 

Adjudicatari  PABLO NAVARRO DIAZ i ADELAIDA PARDO REY 

Superfície Parcel la · 889,05 m2  

 

DESCRIPCIÓ: URBANA: Parcel la assenyalada com a A2 al plànol de la proposta d’adjudicació ·
de  finques  del  Projecte  de  Reparcel lació  del  Pla  Parcial  Sud-4.  Pedró,  situada  en  el  terme ·
municipal de Santa Cristina d’Aro, de forma aproximadament rectangular de vuit-cents vuitanta-
nou metres amb cinc decímetres quadrats (889,05 m2 )de superfície. 

Afronta la finca: 

• pel Nord, amb finca de referència cadastral 17192A009002040001JL propietat de Pablo 
Navarro Diaz i Adelaida Pardo Rey i camí d’accés a la finca esmentada, 

• per l’Est, amb la finca adjudicada A3 del Projecte de Reparcel lació mitjançant línia recta ·
de 56,28 metres, 

• per l’Oest, la finca adjudicada A1 del Projecte de Reparcel lació mitjançant línia recta de ·
59,13 metres, 

• Pel Sud, amb el nou vial d’Albert Salvador i Pei. 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a Pablo Navarro Diaz i Adelaida Pardo Rey, amb la 
participació de la totalitat de la finca a parts iguals. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final 
del 11,51%. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 
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CÀRREGUES  DE  NOVA  CREACIÓ:  De  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  127  b)  del 
TRLUC  en  relació  amb  els  articles  19  i  20  del  R.D.  1093/1997,  de  24  de  juliol,  pel  qual 
s’aproven  les  Normas  Complementarias  para  la  ejecución  de  la  Ley  Hipotecaria  sobre  la 
inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al cobrament del saldo del compte de liquidació del Projecte 
de  Reparcel lació,  en  la  quantitat  provisional  de ·  50.292,30  €  que,  aplicant  l'iva  repercutit, 
10.561,38 € puja la quantitat provisional de 60.853,69 €, i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte de dits costos que a l’efecte s’aprovin. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar 
que està qualificada urbanísticament com a zona residencial Clau 6d (Pedró). 

 

PARCEL LA ADJUDICADA A3 ·

 

Finca Resultant núm. A3 

Adjudicatari  PABLO NAVARRO DIAZ i ADELAIDA PARDO REY 

Superfície Parcel la · 830,75 m2  

 

DESCRIPCIÓ: URBANA: Parcel la assenyalada com a A3 al plànol de la proposta d’adjudicació ·
de  finques  del  Projecte  de  Reparcel lació  del  Pla  Parcial  Sud-4.  Pedró,  situada  en  el  terme ·
municipal de Santa Cristina d’Aro, de forma aproximadament rectangular de vuit-cents trenta 
metres amb setanta-cinc decímetres quadrats (830,75 m2 )de superfície  

Afronta la finca: 

• pel  Nord,  amb  camí  d’accés  a  la  finca  referència  cadastral  17192A009002040001JL 
propietat de Pablo Navarro Diaz i Adelaida Pardo Rey, 

• per l’Est, amb la finca adjudicada A4 del Projecte de Reparcel lació mitjançant línia recta ·
de 53,47 metres, 

• per l’Oest, la finca adjudicada A2 del Projecte de Reparcel lació mitjançant línia recta de ·
56,28 metres, 

• Pel Sud, amb el nou vial d’Albert Salvador i Pei. 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a Pablo Navarro Diaz i Adelaida Pardo Rey, amb la 
participació de la totalitat de la finca a parts iguals. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final 
del 10,76%. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES  DE  NOVA  CREACIÓ:  De  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  127  b)  del 
TRLUC  en  relació  amb  els  articles  19  i  20  del  R.D.  1093/1997,  de  24  de  juliol,  pel  qual 
s’aproven  les  Normas  Complementarias  para  la  ejecución  de  la  Ley  Hipotecaria  sobre  la 
inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al cobrament del saldo del compte de liquidació del Projecte 
de  Reparcel lació,  en  la  quantitat  provisional  de ·  46.994,35  €  que,  aplicant  l'iva  repercutit, 
9.868,81 € puja la quantitat provisional de 56.863,17 €, i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte de dits costos que a l’efecte s’aprovin. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar 
que està qualificada urbanísticament com a zona residencial Clau 6d (Pedró). 
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PARCEL LA ADJUDICADA A4 ·

 

Finca Resultant núm. A4 

Adjudicatari  PABLO NAVARRO DIAZ I ADELAIDA PARDO REY I 
MUGADAS, SLU 

Superfície Parcel la · 814,82 m2  

 

DESCRIPCIÓ: URBANA: Parcel la assenyalada com a A4 al plànol de la proposta d’adjudicació ·
de  finques  del  Projecte  de  Reparcel lació  del  Pla  Parcial  Sud-4.  Pedró,  situada  en  el  terme ·
municipal de Santa Cristina d’Aro, de forma aproximadament rectangular de vuit-cents catorze 
metres amb vuitanta-dos decímetres quadrats (814,82 m2 )de superfície. 

Afronta la finca: 

• pel  Nord,  amb  camí  d’accés  a  la  finca  referència  cadastral  17192A009002040001JL 
propietat de Pablo Navarro Diaz i Adelaida Pardo Rey, 

• per l’Est, amb la finca adjudicada A6 del Projecte de Reparcel lació mitjançant línia recta ·
de 27,78 metres i amb la finca adjudicada A5 del mateix Projecte de Reparcel lació indicat ·
mitjançant línia recta de 23,14 metres, 

• per l’Oest, la finca adjudicada A3 del Projecte de Reparcel lació mitjançant línia recta de ·
53,47 metres, 

• Pel Sud, amb el nou vial d’Albert Salvador i Pei. 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini en proindivís a Pablo Navarro Diaz i Adelaida Pardo 
Rey, amb la participació de la totalitat de la finca a parts iguals en una proporció del 76,07%, 
que es correspon amb una superfície de sòl de 619,81 m 2 i a Mugadas en una proporció del 
23,93%, que es correspon amb una superfície de sòl de 195,01 m2 . 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final 
del 10,55% 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES  DE  NOVA  CREACIÓ:  De  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  127  b)  del 
TRLUC  en  relació  amb  els  articles  19  i  20  del  R.D.  1093/1997,  de  24  de  juliol,  pel  qual 
s’aproven  les  Normas  Complementarias  para  la  ejecución  de  la  Ley  Hipotecaria  sobre  la 
inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al cobrament del saldo del compte de liquidació del Projecte 
de  Reparcel lació,  en  la  quantitat  provisional  de ·  46.094,01  €  que,  aplicant  l'iva  repercutit, 
9.679,74 € puja la quantitat provisional de 55.773,75 €, i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte de dits costos que a l’efecte s’aprovin. 
QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar 
que està qualificada urbanísticament com a zona residencial Clau 6d (Pedró). 
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PARCEL LA ADJUDICADA A5 ·

 

Finca Resultant núm. A5 

Adjudicatari  CONXITA DE MURGA LARENA 

Superfície Parcel la · 603,30  m2  

 

DESCRIPCIÓ: URBANA: Parcel la assenyalada com a A5 al plànol de la proposta d’adjudicació ·
de  finques  del  Projecte  de  Reparcel lació  del  Pla  Parcial  Sud-4.  Pedró,  situada  en  el  terme ·
municipal de Santa Cristina d’Aro, de forma aproximadament quadrada de sis-cents tres metres 
amb trenta decímetres quadrats (603,30 m2 ) de superfície. 

Afronta la finca: 

• pel Nord, amb la finca adjudicada A6 del Projecte de Reparcel lació mitjançant línia recta ·
de 26,16 metres, 

• per l’Est, amb el carrer Església 

• per l’Oest, amb la finca adjudicada A4 del Projecte de Reparcel lació mitjançant línia recta ·
de 23,14 metres 

• Pel Sud, amb el nou vial d’Albert Salvador i Pei. 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a Conxita de Murga Larena. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final 
del 7,81% 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES  DE  NOVA  CREACIÓ:  De  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  127  b)  del 
TRLUC  en  relació  amb  els  articles  19  i  20  del  R.D.  1093/1997,  de  24  de  juliol,  pel  qual 
s’aproven  les  Normas  Complementarias  para  la  ejecución  de  la  Ley  Hipotecaria  sobre  la 
inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al cobrament del saldo del compte de liquidació del Projecte 
de  Reparcel lació,  en  la  quantitat  provisional  de ·    34.127,83  €  que,  aplicant  l'iva  repercutit, 
7.166,84 € puja la quantitat provisional de 41.294,67 €, i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte de dits costos que a l’efecte s’aprovin. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar 
que està qualificada urbanísticament com a zona residencial Clau 6d (Pedró). 

 

PARCEL LA ADJUDICADA A6 ·

 

Finca Resultant núm. A6 

Adjudicatari  CONXITA DE MURGA LARENA i MUGADAS, SLU 

Superfície Parcel la · 601,32 m2  

 

DESCRIPCIÓ: URBANA: Parcel la assenyalada com a A6 al plànol de la proposta d’adjudicació ·
de  finques  del  Projecte  de  Reparcel lació  del  Pla  Parcial  Sud-4.  Pedró,  situada  en  el  terme ·
municipal de Santa Cristina d’Aro, de forma aproximadament trapezial de sis-cents un metres 
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amb trenta-dos decímetres quadrats (601,32m2 ) de superfície.  

Afronta la finca:  

• pel  Nord,  amb  camí  d’accés  a  la  finca  referència  cadastral  17192A009002040001JL 
propietat de Pablo Navarro Diaz i Adelaida Pardo Rey, 

• per l’Est, amb el carrer Església, 

• per l’Oest, amb la finca adjudicada A4 del Projecte de Reparcel lació mitjançant línia recta ·
de 27,78 metres, 

• Pel Sud, amb la finca adjudicada A5 del Projecte de Reparcel lació mitjançant línia recta ·
de 26,16 metres. 

ADJUDICACIÓ:  S’adjudica  en  ple  domini  en  proindivís  a  Conxita  de  Murga  Larena,  en  una 
proporció del 84,90%, que es correspon amb una superfície de sòl de 510,50 m 2 i a Mugadas 
en una proporció del 15,10%, que es correspon amb una superfície de sòl de 90,82 m2. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final 
del 7,79%  

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES  DE  NOVA  CREACIÓ:  De  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  127  b)  del 
TRLUC  en  relació  amb  els  articles  19  i  20  del  R.D.  1093/1997,  de  24  de  juliol,  pel  qual 
s’aproven  les  Normas  Complementarias  para  la  ejecución  de  la  Ley  Hipotecaria  sobre  la 
inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al cobrament del saldo del compte de liquidació del Projecte 
de  Reparcel lació,  en  la  quantitat  provisional  de·   34.016,19  €  que,  aplicant  l'iva  repercutit, 
7.143,40 € puja la quantitat provisional de 41.159,59 €, i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte de dits costos que a l’efecte s’aprovin. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar 
que està qualificada urbanísticament com a zona residencial Clau 6d (Pedró). 

 

PARCEL LA ADJUDICADA B1 ·

 

Finca Resultant núm. B1 

Adjudicatari  MUGADAS, SLU 

Superfície Parcel la · 920,53 m2  

 

DESCRIPCIÓ: URBANA: Parcel la assenyalada com a B1 al plànol de la proposta d’adjudicació ·
de  finques  del  Projecte  de  Reparcel lació  del  Pla  Parcial  Sud-4.  Pedró,  situada  en  el  terme ·
municipal  de  Santa  Cristina  d’Aro,  de  forma  aproximadament  rectangular  de  nou-cents  vint 
metres amb cinquanta-tres decímetres quadrats (920,53 m2 ) de superfície.  

Afronta la finca:  

• pel Nord, amb la finca adjudicada B2 del Projecte de Reparcel lació mitjançant línia recta ·
de  22,78  metres,  amb  la  finca  adjudicada  B3  del  Projecte  de  Reparcel lació  mitjançant ·
línia recta de 14,44 metres 

• per l’Est, amb la finca adjudicada B5 del Projecte de Reparcel lació mitjançant línia recta ·
de 22,60 metres, 
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• per l’Oest, amb carrer de nova creació continuació del carrer Pedró, 

• Pel  Sud,  amb  la  finca  de  referència  cadastral  0397920EG0209N0001YM,  carrer  Pedró 
núm. 20, a nom de Maria Angels Castejon, mitjançant línia recta de 27,36 metres i amb la 
finca  de  referència  cadastral  0397921EG0209N0001GM,  de  l’avinguda  Església,  de  la 
comunitat de propietaris del poblat de Santa Cristina, mitjançant línia trencada de 10,37 
metres 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a Mugadas, SLU 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final 
del 11,92% 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES  DE  NOVA  CREACIÓ:  De  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  127  b)  del 
TRLUC  en  relació  amb  els  articles  19  i  20  del  R.D.  1093/1997,  de  24  de  juliol,  pel  qual 
s’aproven  les  Normas  Complementarias  para  la  ejecución  de  la  Ley  Hipotecaria  sobre  la 
inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al cobrament del saldo del compte de liquidació del Projecte 
de  Reparcel lació,  en  la  quantitat  provisional  de·  52.076,83  €  que,  aplicant  l'iva  repercutit, 
10.936,13 € puja la quantitat provisional de 63.012,96 €, i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte de dits costos que a l’efecte s’aprovin. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar 
que està qualificada urbanísticament com a zona residencial Clau 6d (Pedró). 

 

PARCEL LA ADJUDICADA B2 ·

 

Finca Resultant núm. B2 

Adjudicatari  AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO 

Superfície Parcel la · 853,80 m2  

 

DESCRIPCIÓ: URBANA: Parcel la assenyalada com a B2 al plànol de la proposta d’adjudicació ·
de  finques  del  Projecte  de  Reparcel lació  del  Pla  Parcial  Sud-4.  Pedró,  situada  en  el  terme ·
municipal de Santa Cristina d’Aro, de forma aproximadament trapezial de vuit-cents cinquanta-
tres metres amb vuitanta decímetres quadrats (853,80 m2 ) de superfície.  

Afronta la finca:  

• pel Nord, amb el nou vial d’Albert Salvador i Pei, 

• per l’Est, amb la finca adjudicada B3 del Projecte de Reparcel lació mitjançant línia recta ·
de 38,36 metres, 

• per l’Oest, amb carrer de nova creació continuació del carrer Pedró, 

• Pel Sud, amb la finca adjudicada B1 del Projecte de Reparcel lació mitjançant línia recta ·
de 22,78 metres. 

ADJUDICACIÓ: En aplicació de cessió obligatòria d’aprofitament urbanístic, s’adjudica a 
l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final 
del 0,00% 
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CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: Lliure de càrregues. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar 
que està qualificada urbanísticament com a zona residencial Clau 6d (Pedró). 

 

PARCEL LA ADJUDICADA B3 ·

 

Finca Resultant núm. B3 

Adjudicatari  MUGADAS, SLU 

Superfície Parcel la · 782,64 m2  

 

DESCRIPCIÓ: URBANA: Parcel la assenyalada com a B3 al plànol de la proposta d’adjudicació ·
de  finques  del  Projecte  de  Reparcel lació  del  Pla  Parcial  Sud-4.  Pedró,  situada  en  el  terme ·
municipal de Santa Cristina d’Aro, de forma aproximadament trapezial de set-cents vuitanta-dos 
metres amb seixanta-quatre decímetres quadrats (782,64 m2 ) de superfície.  

Afronta la finca:  

• pel Nord, amb el nou vial d’Albert Salvador i Pei, 

• per l’Est, amb la finca adjudicada B4 del Projecte de Reparcel lació mitjançant línia recta ·
de 30,39 metres, 

• per l’Oest, amb la finca adjudicada B2 del Projecte de Reparcel lació mitjançant línia recta ·
de 38,36 metres, 

• Pel Sud, amb la finca adjudicada B1 del Projecte de Reparcel lació mitjançant línia recta ·
de 14,44 metres i amb la finca adjudicada B5 del Projecte de Reparcel lació mitjançant ·
línia recta de 8,06 metres. 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a Mugadas, SLU. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final 
del 10,14% 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES  DE  NOVA  CREACIÓ:  De  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  127  b)  del 
TRLUC  en  relació  amb  els  articles  19  i  20  del  R.D.  1093/1997,  de  24  de  juliol,  pel  qual 
s’aproven  les  Normas  Complementarias  para  la  ejecución  de  la  Ley  Hipotecaria  sobre  la 
inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al cobrament del saldo del compte de liquidació del Projecte 
de  Reparcel lació,  en  la  quantitat  provisional  de ·  44.276,02  €  que,  aplicant  l'iva  repercutit, 
9.297,96 € puja la quantitat provisional de 53.573,99 €, i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte de dits costos que a l’efecte s’aprovin. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar 
que està qualificada urbanísticament com a zona residencial Clau 6d (Pedró). 
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PARCEL LA ADJUDICADA B4 ·

 

Finca Resultant núm. B4 

Adjudicatari  MUGADAS, SLU 

Superfície Parcel la · 767,90 m2  

 

DESCRIPCIÓ: URBANA: Parcel la assenyalada com a B4 al plànol de la proposta d’adjudicació ·
de  finques  del  Projecte  de  Reparcel lació  del  Pla  Parcial  Sud-4.  Pedró,  situada  en  el  terme ·
municipal de Santa Cristina d’Aro, de forma aproximadament trapezial de set-cents seixanta-set 
metres amb noranta decímetres quadrats (767,90 m2 ) de superfície.  

Afronta la finca:  

• pel Nord, amb el nou vial d’Albert Salvador i Pei, 

• per l’Est, amb carrer Església, 

• per l’Oest, amb la finca adjudicada B3 del Projecte de Reparcel lació mitjançant línia recta ·
de 30,39 metres, 

• Pel Sud, amb la finca adjudicada B5 del Projecte de Reparcel lació mitjançant línia recta ·
de 29,40 metres. 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a Mugadas, SLU. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final 
del 9,95% 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES  DE  NOVA  CREACIÓ:  De  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  127  b)  del 
TRLUC  en  relació  amb  els  articles  19  i  20  del  R.D.  1093/1997,  de  24  de  juliol,  pel  qual 
s’aproven  les  Normas  Complementarias  para  la  ejecución  de  la  Ley  Hipotecaria  sobre  la 
inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al cobrament del saldo del compte de liquidació del Projecte 
de  Reparcel lació,  en  la  quantitat  provisional  de ·  43.442,14  €  que,  aplicant  l'iva  repercutit, 
9.122,85 € puja la quantitat provisional de 52.564,99 €, i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte de dits costos que a l’efecte s’aprovin. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar 
que està qualificada urbanísticament com a zona residencial Clau 6d (Pedró). 

 

PARCEL LA ADJUDICADA B5 ·

 

Finca Resultant núm. B5 

Adjudicatari  MUGADAS, SLU 

Superfície Parcel la · 817,45 m2  

 

DESCRIPCIÓ: URBANA: Parcel la assenyalada com a B5 al plànol de la proposta d’adjudicació ·
de  finques  del  Projecte  de  Reparcel lació  del  Pla  Parcial  Sud-4.  Pedró,  situada  en  el  terme ·
municipal de Santa Cristina d’Aro, de forma aproximadament rectangular de vuit-cents disset 
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metres amb quaranta-cinc decímetres quadrats (817,45 m2 ) de superfície.  

Afronta la finca:  

• pel Nord, amb la finca adjudicada B4 del Projecte de Reparcel lació mitjançant línia recta ·
de 29,40 metres i amb la finca adjudicada B3 del Projecte de Reparcel lació mitjançant ·
línia recta de 8,06 metres, 

• per l’Est, amb carrer Església, 

• per l’Oest, amb la finca adjudicada B1 del Projecte de Reparcel lació mitjançant línia recta ·
de 22,60 metres, 

• Pel Sud, amb la finca de referència cadastral 0397921EG0209N0001GM, de l’avinguda 
Església,  de  la  comunitat  de  propietaris  del  poblat  de  Santa  Cristina,  mitjançant  línia 
trencada de 33,82 metres. 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a Mugadas, SLU. 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final 
del 10,59% 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES  DE  NOVA  CREACIÓ:  De  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  127  b)  del 
TRLUC  en  relació  amb  els  articles  19  i  20  del  R.D.  1093/1997,  de  24  de  juliol,  pel  qual 
s’aproven  les  Normas  Complementarias  para  la  ejecución  de  la  Ley  Hipotecaria  sobre  la 
inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca 
queda afecta, amb caràcter real, al cobrament del saldo del compte de liquidació del Projecte 
de  Reparcel lació,  en  la  quantitat  provisional  de ·  46.245,32  €  que,  aplicant  l'iva  repercutit, 
9.711,52 € puja la quantitat provisional de 55.956,83 €, i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte de dits costos que a l’efecte s’aprovin. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar 
que està qualificada urbanísticament com a zona residencial Clau 6d (Pedró). 

 

8.4. FITXES DE LES FINQUES RESULTANTS DE TITULARITAT PÚBLICA 

Tot  seguit  es  descriuen  les  parcel les  destinades  al  sistema  d’equipaments  públics  i  serveis ·
tècnics: 

 

PARCEL LA RESULTANT C1 ·

 

Finca Resultant núm. C1 

Adjudicatari  AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO 

Superfície Parcel la · 735,99 m2  

 

DESCRIPCIÓ: URBANA: Parcel la assenyalada com a C1 al plànol de la proposta d’adjudicació ·
de  finques  del  Projecte  de  Reparcel lació  del  Pla  Parcial  Sud-4.  Pedró,  situada  en  el  terme ·
municipal de Santa Cristina d’Aro, de forma aproximadament rectangular de set-centes trenta-
cinc metres amb noranta-nou decímetres quadrats (735,99 m 2 ) de superfície de sòl, destinada 
a equipament (Eq). 
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Afronta la finca:  

• pel Nord, amb superfície EII espai lliure, mitjançant línia recta de 27,77 metres 

• per l’Est, amb carrer de nova creació continuació del carrer Pedró, 

• per l’Oest, amb zona de protecció hidràulica del torrent Dilla, mitjançant línia trencada de 
23,66 metres 

• Pel Sud, amb la finca de referència cadastral 0396802EG0209N0001RM, del carrer Pedró 
núm. 23, mitjançant línia recta de 31,57 metres. 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, que l’adquireix 
originàriament per cessió obligatòria i gratuïta, per ser cessió de terrenys destinats a sistemes 
de titularitat pública segons el POUM de Santa Cristina d’Aro. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar 
que està qualificada urbanísticament com a equipament. 

 

PARCEL LA RESULTANT C2 ·

 

Finca Resultant núm. C2 

Adjudicatari  AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO 

Superfície Parcel la · 1.469,88 m2  

 

DESCRIPCIÓ: URBANA: Parcel la assenyalada com a C2 al plànol de la proposta d’adjudicació ·
de  finques  del  Projecte  de  Reparcel lació  del  Pla  Parcial  Sud-4.  Pedró,  situada  en  el  terme ·
municipal de Santa Cristina d’Aro, de forma irregular de mil quatre-cents seixanta-nou metres 
amb vuitanta-vuit decímetres quadrats (1.469,88 m 2 ) de superfície de sòl, destinada a espai 
lliure (EII). 

Afronta la finca:  

• pel Nord, amb el nou vial d’Albert Salvador i Pei 

• per l’Est, amb carrer de nova creació continuació del carrer Pedró, 

• per l’Oest, amb zona de protecció hidràulica del torrent Dilla, mitjançant línia trencada de 
48,81 metres 

• Pel Sud, amb superfície Eq , mitjançant línia recta de 27,77 metres i amb Sur, P. Plá o 
sus sucesores en una línia recta de 4,93m. 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, que l’adquireix 
originàriament per cessió obligatòria i gratuïta, per ser cessió de terrenys destinats a sistemes 
de titularitat pública segons el POUM de Santa Cristina d’Aro. 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: No hi ha càrregues de nova creació sobre aquesta finca. 

QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar 
que està qualificada urbanísticament com a espai lliure. 
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PARCEL LA RESULTANT C3 ·
Finca Resultant núm. C3 

Adjudicatari  AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO 

Superfície Parcel la · 2.815,68 m2  

 

DESCRIPCIÓ: VIALS: Parcel la assenyalada com a C3 al plànol de la proposta d’adjudicació ·
de  finques  del  Projecte  de  Reparcel lació  del  Pla  Parcial  Sud-4.  Pedró,  situada  en  el  terme ·
municipal  de  Santa  Cristina  d’Aro,  de  dos  mil  vuit-cents  quinze  metres  amb  seixanta-vuit 
decímetres quadrats (2.815,68 m2 ) de superfície de sòl, destinada a vials. 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, que l’adquireix 
per cessió obligatòria i gratuïta, a títol de superfícies de domini públic destinades a vialitat del 
Projecte de Reparcel lació del Pla Parcial Sud-4. Pedró ·

 

PARCEL LA RESULTANT C4 ·
Finca Resultant núm. C4 

Adjudicatari  AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO 

Superfície Parcel la · 460,84 m2  

 

DESCRIPCIÓ:  PROTECCIÓ  HIDRÀULICA:  Parcel la  assenyalada  com  a  C4  al  plànol  de  la ·
proposta d’adjudicació de finques del Projecte de Reparcel lació del Pla Parcial Sud-4. Pedró, ·
situada  en  el  terme  municipal  de  Santa  Cristina  d’Aro,  de quatre-cents  seixanta  metres  amb 
vuitanta-quatre  decímetres  quadrats  (460,84m2  )  de  superfície  de  sòl,  destinada  a  protecció 
hidràulica. 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, que l’adquireix 
per cessió obligatòria i gratuïta, a títol de superfícies de domini públic destinades a protecció 
hidràulica del Projecte de Reparcel lació del Pla Parcial Sud-4. Pedró ·

 

PARCEL LA RESULTANT A0 ·
Finca Resultant núm. A0 

Adjudicatari  AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO 

Superfície Parcel la · 461,47 m2  

 

DESCRIPCIÓ:  PROTECCIÓ  HIDRÀULICA:  Parcel la  assenyalada  com  a  A0  al  plànol  de  la ·
proposta d’adjudicació de finques del Projecte de Reparcel lació del Pla Parcial Sud-4. Pedró, ·
situada en el terme municipal de Santa Cristina d’Aro, de quatre-cents seixanta-un metres amb 
quaranta-set  decímetres  quadrats  (461,47  m2  )  de  superfície  de  sòl,  destinada  a  protecció 
hidràulica. 

ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, que l’adquireix 
per cessió obligatòria i gratuïta, a títol de superfícies de domini públic destinades a protecció 
hidràulica del Projecte de Reparcel lació del Pla Parcial Sud-4. Pedró ·
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9. CONTINGUT DEL PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ ·

El  present  Projecte  de  Reparcel lació,  que  s’ajusta  en  el  seu  contingut  a  les  prescripcions ·
exigides per la legislació urbanística que li és d’aplicació, està integrat pels següents 
documents: 

Memòria 

Annex   I: Acord de la totalitat dels propietaris del repartiment de les finques. 

Annex  II: Fitxes registrals de les finques aportades. 

Annex III: Taxació del Pla parcial. 

Annex IV: Aprovació pla parcial Serra Sol II. 

Plànols 

10. CONCLUSIONS 

Recordar  que  de  conformitat  amb  allò  que  disposa  l’article  146.a)  del  Decret  305/2006, 
l’aprovació definitiva del Projecte de reparcel lació serà títol suficient per a la immatriculació de ·
les finques que no estiguessin inscrites i la rectificació de la seva extensió superficial o dels 
seus  llindars  o  de  qualsevol  altre  circumstància  descrita  sense  necessitat  de  qualsevol  altre 
requisit. 

D’acord amb el què estableix l’article 127.a) del TRLUC, l’aprovació del Projecte de 
Reparcel lació · produeix la cessió de dret al municipi en què s’actua, o, si escau, a 
l’administració urbanística actuant, d’acord amb l’article 23.4, en ple domini i lliures de 
càrregues, dels terrenys de cessió obligatòria, perquè siguin incorporats al patrimoni de sòl o 
perquè se’n faci l’afectació als usos que determini el planejament urbanístic. 

Tanmateix, d’acord amb el què estableix l’article 127.c) del TRLUC, l’aprovació del Projecte de 
Reparcel lació produeix la subrogació, amb plena eficàcia real, de les antigues parcel les per · ·
les noves parcel les. ·

Santa Cristina d’Aro, 04 de juliol de 2019 
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Información Registral expedida por

RAMIRO SUBIRA PEREZ

Registrador de la Propiedad de SANT FELIU DE GUIXOLS

Passeig dels Guixols, 11 - SANT FELIU DE GUIXOLS

tlfno: 0034 972 325308

correspondiente a la solicitud formulada por

BUFET TORRENT Y PEREZ

con DNI/CIF: G60477957

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F06FC91C3

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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Fecha de expedición: 20/03/2019
Fecha de información: 18/03/2019
Petición registro: 1590

DATOS DE LA FINCA

Referencia Catastral: 0397922/EG0209N/0000/MX
CRU : 17017000323015

Datos Registrales: Tomo : 2981
Libro: 108 de SANTA CRISTINA D`ARO
Folio: 207
Finca: 5317

DESCR IPCION

URBANA.= Pieza de tierra situada en el vecindario del Padró, término del pueblo de Santa Cristina
de Aro, de extensión superficial cinco mil novecientos sesenta y seis metros cuadrados, procedente de
la pieza de terreno conocida como "El Quintá", actualmente Avinguda de l'Església. Linda: al Este, con
el camino público de Santa Cristina de Aro a Romanyá de la Selva; al Oeste, con otro camino público
que saliendo de Santa Cristina de Aro se dirige al Manso Calvet; al Norte, con tierras de Tomás Jofre,
hoy sus herederos ó sus sucesores; y al Sur, con resto de finca de que se segrega.

TITULO:

Titular/es:

MUGADAS S.L., con DNI/CIF B55119523
Participación: La total finca

Título : COMPRAVENTA
Notario : PABLO VAZQUEZ MORAL
Población : SANT FELIU DE GUIXOLS
Fecha escritura : 11/10/2018
Inscripción : 2ª
Fecha inscripción: 18/10/2018
Tomo/Libro/Folio : 2981/108/207
Finca : 5317

CARGAS:

1) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n
girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota
de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, al margen de la inscripción 2ª de la finca número
5317, al folio 207 del tomo 2981, libro 108 de SANTA CRISTINA D`ARO.

PRESEN TACION:

No existen documentos presentados en el libro diario, pendientes de inscripción o anotación,
relativos a la finca de que se trata.

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), queda
informado:

- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
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previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.
-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen d e los bienes o d erechos inscritos, solo se ac redita, en p erjuicio d e tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación d e los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de es ta información se ac oge a las c ondiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web o ficial del Colegio d e Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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Información Registral expedida por

ADORACION REYES GOMEZ DE LIAÑO POLO

Registrador de la Propiedad de SANT FELIU DE GUIXOLS

Passeig dels Guixols, 11 - SANT FELIU DE GUIXOLS

tlfno: 0034 972 325308

correspondiente a la solicitud formulada por

BUFET TORRENT Y PEREZ

con DNI/CIF: G60477957

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F06QM25M0

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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Fecha de expedición: 11/04/2019
Fecha de información: 09/04/2019
Petición registro: 2082

DATOS DE LA FINCA

Referencia Catastral: 0398501/EG0209N/0001/HM
CRU : 17017000647333

Datos Registrales: Tomo : 3425
Libro: 162 de SANTA CRISTINA D`ARO
Folio: 198
Finca: 7341

DESCR IPCION

URBANA.= Pieza de tierra campa sita hoy en la Avinguda de l'Església de Santa Cristina d'Aro, de
superficie cinco mil trescientos dieciseis metros cuadrados. Lindante; al Este, con Don Ramón Trias,
mediante carretera de Romanya; al Sur, con sucesor de Don Tomas Jofre; al Oeste, con finca de la que
procede; y Norte, con Don Juan Rosés, mediante margen, y Don Melchor Dalmau y Don Juan Alberti,
mediante dicha carretera.

TITULO:

Titular/es:

PABLO NAVARRO DIAZ, con DNI/CIF 37255141V y
ADELAIDA PARDO REY, con DNI/CIF 37258772Z
Participación: La total finca, por partes iguales

Título : COMPRAVENTA
Notario : MIGUEL TARRAGONA COROMINA
Población : BARCELONA
Fecha escritura : 10/07/2001
Inscripción : 12ª
Fecha inscripción: 16/08/2001
Tomo/Libro/Folio : 2930/103/24
Finca : 107

Título : SEGREGACION y RESTOS
Notario : RICARDO TEJERO SALA
Población : BARCELONA
Fecha escritura : 23/06/2017
Inscripción : 17ª
Fecha inscripción: 10/07/2017
Tomo/Libro/Folio : 2930/103/26
Finca : 107

Título : ACTAS EN GENER AL
Notario : RICARDO TEJERO SALA
Población : BARCELONA
Fecha escritura : 23/06/2017
Inscripción : 18ª
Fecha inscripción: 10/07/2017
Tomo/Libro/Folio : 2930/103/65
Finca : 107

Título : SEGREGACION
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Notario : RICARDO TEJERO SALA
Población : BARCELONA
Fecha escritura : 23/06/2017
Inscripción : 1ª
Fecha inscripción: 10/07/2017
Tomo/Libro/Folio : 3425/162/198
Finca : 7341

CARGAS:

1) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n
girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota
de fecha diecisiete de diciembre de dos mil quince, al margen de la inscripción 15ª de la finca número
107, al folio 25 del tomo 2930, libro 103 de SANTA CRISTINA D`ARO.

2) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n
girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota
de fecha trece de enero de dos mil dieciséis, al margen de la inscripción 16ª de la finca número 107, al
folio 26 del tomo 2930, libro 103 de SANTA CRISTINA D`ARO.

3) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n
girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota
de fecha diez de julio de dos mil diecisiete, al margen de la inscripción 1ª de la finca número 7341, al
folio 198 del tomo 3425, libro 162 de SANTA CRISTINA D`ARO.

PRESENTACION:

No existen documentos presentados en el libro diario, pendientes de inscripción o anotación,
relativos a la finca de que se trata.

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), queda
informado:

- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.
-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-
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En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www .agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen d e los bienes o d erechos inscritos, solo se ac redita, en p erjuicio d e tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación d e los datos que c onstan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de es ta información se ac oge a las c ondiciones de la Política de privacidad
expresadas e n la web o ficial del Colegio d e Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www .registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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Información Registral expedida por

RAMIRO SUBIRA PEREZ

Registrador de la Propiedad de SANT FELIU DE GUIXOLS

Passeig dels Guixols, 11 - SANT FELIU DE GUIXOLS

tlfno: 0034 972 325308

correspondiente a la solicitud formulada por

BUFET TORRENT Y PEREZ

con DNI/CIF: G60477957

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F06FC92N6

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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Fecha de expedición: 20/03/2019
Fecha de información: 18/03/2019
Petición registro: 1590

DATOS DE LA FINCA

CRU : 17017000304830
Datos Registrales: Tomo : 2530

Libro: 62 de SANTA CRISTINA D`ARO
Folio: 89
Finca: 3488

DESCR IPCION

URBANA.= Porción de terreno en Santa Cristina de Aro, procedente de la Heredad llamada "Manso
Calvet", del mil ochocientos sesenta metros cuadrados, equivalentes a cuarenta y ocho mil novecientos
sesenta y tres, ochenta palmos, cuadrados. Linda: Este, Juan Rosello, mediante camino público; Sur,
P.Plá o sus sucesores; Oeste, mediante riera, resto de finca matriz; y Norte, confluencia de los rumbos
Este, y Oeste.

TITULO:

Titular/es:

MARIA CONCEPC ION DE MURGA LARENA, con DNI/CIF 37710348P
Participación: una mitad indivisa en plena propiedad

Título : una mitad indivisa en plena propiedad, por HERENC IA
Notario : JOSE V ICENTE GALDON GARRIDO
Población : ESPLUGUES DE L LLOBREGAT
Fecha escritura : 30/12/1998
Inscripción : 2ª
Fecha inscripción: 09/08/1999
Tomo/Libro/Folio : 2530/62/89
Finca : 3488

Título : una mitad indivisa en plena propiedad, por COMPRAVENTA
Notario : LUIS FELEZ COSTEA
Población : BARCELONA
Fecha escritura : 14/12/1982
Inscripción : 1ª
Fecha inscripción: 23/10/1984
Tomo/Libro/Folio : 2530/62/89
Finca : 3488

CARGAS:

1) Afecta, durante el plazo de cinco años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n
girarse por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, según nota de fecha nueve de agosto de mil
novecientos noventa y nueve, al margen de la inscripción 2ª de la finca número 3488, al folio 89 del
tomo 2530, libro 62 de SANTA CRISTINA D`ARO.

PRESEN TACION:

No existen documentos presentados en el libro diario, pendientes de inscripción o anotación,
relativos a la finca de que se trata.
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A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), queda
informado:

- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.
-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www .agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen d e los bienes o d erechos inscritos, solo se ac redita, en p erjuicio d e tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación d e los datos que c onstan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de es ta información se ac oge a las c ondiciones de la Política de privacidad
expresadas e n la web o ficial del Colegio d e Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www .registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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Annex  1: ACORD  DELS  PROPIETARIS  DEL  REPARTIMENT  DE  LES 
FINQUES  
Annex 2: FITXES REGISTRALS DE LES FINQUES APORTADES 

Annex 3: TAXACIÓ DEL PLA PARCIAL 

Annex 4:  APROVACIÓ PLA PARCIAL SERRA SOL II. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE TAXACIÓ 
Exp. 484 

 

 
PLA PARCIAL SUD-4 PEDRÓ 

Sector Pedró 

17246 Santa Cristina d’Aro. Girona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentí Provensal Herrero 

Arquitecte  

 

 

 



 

Página 2 de 6 

 

 

ÍNDEX DE L’INFORME 

 

1- INFORME DE TAXACIÓ 

1- FINALITAT 
2- IDENTIFICACIÓ 
3- COMPROVACIONS I DOCUMENTACIÓ 
4- LOCALITAT I ENTORN 
5- SITUACIÓ URBANÍSTICA: 
6- INFORMACIÓ DE MERCAT I LEGISLACIÓ APLICABLE: 
7- VALOR DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL SENSE URBANITZAR 
8- VALOR DEL SÒL DESCOMPTATS ELS DEURES I CÀRREGUES PENDENTS 
9- DATA D’EMISSIÓ I SIGNATURA. 

 



 

Página 3 de 6 

 

INFORME DE TAXACIÓ 
 
PLA PARCIAL SUD-4 PEDRÓ 
SITUACIÓ: Sector Pedró 17246 Santa Cristina d’Aro. Girona 
DATA: 24 de Gener de 2019 

 
 

ÍNDEX DE CONTINGUTS 

 

1- FINALITAT 
2- IDENTIFICACIÓ 
3- COMPROVACIONS I DOCUMENTACIÓ 
4- LOCALITAT I ENTORN 
5- SITUACIÓ URBANÍSTICA: 
6- INFORMACIÓ DE MERCAT I LEGISLACIÓ APLICABLE: 
7- VALOR DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL SENSE URBANITZAR 
8- VALOR DEL SÒL DESCOMPTATS ELS DEURES I CÀRREGUES PENDENTS 
9- DATA D’EMISSIÓ I SIGNATURA. 

 
 
INFORME DE TAXACIÓ 
 
Emès per Valentí Provensal Herrero, major d’edat, amb N.I.F. 38357214E, col·legiat núm. 3127/5 del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya. 
 
1. FINALITAT: 
 
1.1. Finalitat de la taxació: 

L’objecte de la present taxació és fixar el preu per m² dels solars resultants. 
 
2. IDENTIFICACIÓ: 
 
2.1. Tipus de parcel·la: 
      Edificable amb habitatge unifamiliar aïllat. 
 
2.2. Municipi: 

Santa Cristina d’Aro (Girona), codi postal 17246. 
 

2.3. Ubicació: 
Sector Pedró 

 
3. COMPROVACIONS i DOCUMENTACIÓ: 
 
3.1. Visita al objecte de taxació. 

Pla parcial urbanístic aprovat definitivament per l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro el 26 de Març de 2015. 
Projecte d’urbanització aprovat definitivament el 4 de Juny de 2018. 

 
4. LOCALITAT I ENTORN: 
 
4.1. Tipus de nucli: 

Nucli autònom amb tendència creixent en nombre d’habitants. 
 
4.2. Número de habitants: 

Segons el Padró municipal d’habitants de l’any 2018: 5.203 habitants de dret. 

Sònia Muñoz
Quadre de text
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4.3. Creixement de la població: 
La tendència respecte el padró dels últims 10 anys és creixent amb un lleuger descens entre el 2014 i el 2015. 
 

 
 
4.4. Activitat dominant: 
Múltiple variat: residencial, sector terciari i turisme. 
 
4.5. Delimitació de l’entorn: 
Situat dins el casc urbà amb un component residencial. 
 
4.7. Trets urbans de l’entorn: 
Donat que un dels factors que condicionen el valor dels immobles és l’entorn més proper, entenent com a tal l’àrea que resulti 
homogènia amb l’emplaçament de l’edifici, s’ha d’establir els trets específics que te aquesta àrea. 
 
Caracterització de l’entorn: 
4.7.1. Significació: 
L’entorn proper és d’edificis d’ús residencial. 
 
4.7.2. Infraestructura: 
El sector comptarà amb tots els serveis urbanístics 
 
4.7.4. Comunicacions: 
Disposa de línia d’autobusos regulars. 
Red viaria: Aquest sector te una bona comunicació amb el nucli i les carreteres a la costa i a Girona. 
El temps d’accés a l’autovia és immediat. 
 
4.7.5. Consolidació: 
L’entorn urbà es troba consolidat amb habitatges de primera i segona residència. 
La qualitat de les construccions és entre mitjana i alta. 
El nivell socioeconòmic predominant és alt. 
L’ús dominant de l’entorn és residencial. 
 
5. SITUACIÓ URBANÍSTICA: 
 
POUM de Santa Cristina d’Aro aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 24 de Juliol del 2007. 
Pla Parcial Urbanístic del Sector SUD-4. Pedró aprovat definitivament el 26 de Març del 2015 
Paràmetres bàsics d’ordenació. 

Edif. màxima Núm. Vivendes Núm. Plantes  

0.25 m²sostre/m²sòl 1 hab./parcel·la PB+PP 
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Usos del plà parcial: habitatge, hotel, oficines, sanitari, educatiu, esportiu i artesanal 
Separacions: 6,00 m a la avinguda i 3,00 m a la resta. 
 
6. INFORMACIÓ DE MERCAT I LEGISLACIÓ APLICABLE: 
Reial Decret Legislatiu 7/2015 de 30 d’Octubre, Text Refós de la Llei del Sòl. 
Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei del Sòl. 
 
• El “Artículo 22 Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado”. En el seu punt 3 diu: 
 

 “3. En caso de parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas o que tengan pendiente el levantamiento de 
cargas  o  el  cumplimiento  de  deberes  para  poder  realizar  la  edificabilidad  prevista,  se  descontarán  del  valor  del  suelo 
determinado según el apartado 1 anterior la totalidad de los costes y gastos pendientes, así como el beneficio empresarial 
derivado de la promoción, de acuerdo con la siguiente expresión: 

VSo = VS – G (1 + TLR + PR) 
Siendo: 
VSo = Valor del suelo descontados los deberes y cargas pendientes, en euros. 
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros. 
G = Costes de urbanización pendientes de materialización y otros deberes y cargas pendientes, en euros. 
TLR = Tasa libre de riesgo en tanto por uno. 
La  tasa  libre  de  riesgo,  a  los  efectos  de  determinar  el  beneficio  de  la  promoción  en  este  Reglamento,  será  la  última 
referencia publicada por el Banco de España del rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo 
entre  dos  y  seis  años.  En  cuanto  a  la  prima  de  riesgo,  a  los  efectos  de  determinar  el  beneficio  de  la  promoción  en  este 
Reglamento,  se  fijará  en  función  de  los  usos  y  tipologías  correspondientes  atribuidos  por  la  ordenación  urbanística, 
tomando como referencia los porcentajes establecidos en el cuadro del Anexo IV de este Reglamento en función del tipo de 
inmueble  sin  que  pueda  ser  superior  al  porcentaje  que  se  determine  para  el  coeficiente  correctos  K  establecido  en  el 
apartado 2 anterior, incluida la propia prima de riesgo como sumando de la totalidad de los gastos generales. 
4. La aplicación del método residual establecido en los apartados anteriores, no considerará otros parámetros económicos 
que los que puedan deducirse de la situación en el momento de la tasación. En ningún caso se considerarán las expectativas 
de plusvalías o alteraciones de valor que pudieran producirse en el futuro.” 

 
• S’ha aplicat un coeficient reductor de fins el 10% sobre el preu dels testimonis comparables, per a ajustar els preus de la 

oferta al valors que finalment es porten a terme a les transaccions. 
 

• A  més,  s’han  aplicat  coeficients  d’homogeneïtzació  en  funció  de  les  diferents  característiques  dels  immobles,  per  a  la 
ponderació dels pres en relació a: 
Coeficient 1 (antiguitat): Pondera l’antiguitat de cadascuna de les mostres. 
Coeficient 2 (qualitat): S’aplica un coeficient de minoració a les mostres de més qualitat. 

 
 
6.2 Estudi de mercat 
 
 

1 Rafael Casanovas, 
12

730,00
         83.370,00              114,21   

0,90
          102,78   

1,10 1,00
                 113,06   

2 Golf Costa Brava, 
p. 25

921,00
       110.000,00              119,44   

0,90
          107,49   

1,20 1,00
                 128,99   

3 Golf Costa Brava, 
p 26

931,00        110.000,00              118,15   0,90           106,34   1,20 1,00
                 127,60   

4 Serra Sol III, 9 600,00        125.000,00              208,33   0,90           187,50   1,10 1,00                  206,25   

5 Golf Costa Brava 
Montseny, 57 800,00

       199.000,00              248,75   
0,90

          223,88   
1,20 1,00

                 268,65   

                 168,91   

Preu 
homogeneitzat 

€/m²

Preu unitari 
Oferta €/m²

 Preu mig de venda homogenenitzat Vv 

Preu unitari 
Oferta €/m²

Coef.  
Homogeinit.

Coef. 
Antiguitat

Coef. 
negocioació 

€/m²
  Op. Situació Sup. Cons. m² Preu Oferta €

 
 

VS = 168,91 €/m² 
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VSo = VS – G x (1+ TRL + PR) 
VSo = Valor del sòl descomptats els deures i càrregues pendents, en euros.  
VS = Valor del sòl urbanitzat no edificat, en euros. 
G = Costos d’urbanització pendents de materialització i altres deures i càrregues pendents, en euros.  
TLR = Taxa lliure de risc en tant per ú.  0,171%  (tipus d’interès mirtjà dels “Bonos del Estado” a 5 anys, subhasta del 11 d’Abril 
del 2019) 
PR = Prima de risc en tant per ú.  Prima de risc = 8% per a habitatges de primera residència o 12% per a habitatges de segona 
residència (Art. 89 Disposición adicional sexta Orden EHA/3011/2007). 
 

7. VALOR DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL SENSE URBANITZAR 
 

Cost d’urbanitzar segons projecte: 378.315,19 € 
Parcel·la al Ajuntament: 853,60 m² 

 
Resta de parcel·les: 88.714,53 – 853,60 = 7.860,93 m² 

 
Costos d’urbanització pendents de materialització i altres deures i càrregues pendents per m² 
G = 378.315,19 / 7.860,93 = 48,12 €/m² 
 

 
8. VALOR DEL SÒL DESCOMPTATS ELS DEURES I CÀRREGUES PENDENTS 
 
VSo = VS – G x (1+ TRL + PR) 
 
VSo = 168,91 – 48,12 x (1+ 0,171 + 0,08) = 168,91 – (48,12 x 1,251) = 108,71 €/ m² 
 
Valor del sòl descomptats els deures i càrregues pendents de Santa Cristina d’Aro 108,71 €/ m²  

 
 
9. DATA D’EMISSIÓ I SIGNATURA. 
 
 
A Santa Cristina d’Aro el 6 de Maig de 2019.  
 
 
 
 
 

 
Valentí Provensal Herrero 

 
 
 
 

Arquitecte 
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Annex  1: ACORD  DELS  PROPIETARIS  DEL  REPARTIMENT  DE  LES 
FINQUES  
Annex 2: FITXES REGISTRALS DE LES FINQUES APORTADES 
Annex 3: TAXACIÓ DEL PLA PARCIAL 

Annex 4:  APROVACIÓ PLA PARCIAL SERRA SOL II. 
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PLÀNOLS 



PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL PLA PARCIAL SUD – 04. PEDRÓ  ·
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÀNOLS 
 
1. Situació i planejament 
2. Topogràfic 
3. Estructura de la propietat 
4. Parcel les adjudicades ·
5. Superposició finques aportades i adjudicades 
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