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REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
Memòria justificativa

1. OBJECTE
El present document de projecte de reparcel·lació desenvolupa el Polígon d’Actuació de La Creu,
delimitat en la “MODIFICACIÓ DE PGO A VENTAYOL/LA CREU I ALTRES NUCLIS URBANS”, d’acord
amb els criteris d’atorgament de major aprofitament que garanteixi la viabilitat del sector.

2. TERRITORI
El municipi de Vacarisses es caracteritza per una estructura dispersa originada pel
desenvolupament i consolidació d'un gran nombre d'urbanitzacions iniciades al voltant de
l'estructura ferroviària i consolidada gràcies a la proximitat de la ciutat de Barcelona i
d'altres municipis vallesans.
L'Antoni Flotats i Llagostera, en el seu llibre "Vacarisses. Assaig històric d'un poble"
publicat l'any 1979 diu:
"Recolzat a la falda d'una cinglera presidida pel Cingle Gros, a 382 mts. d'altura, té
una extensió de terme de 40.540Km2 i un cens de 420habitans i una població, diguem-ne
estiuenca, de milers d'habitants, entre el poble, les urbanitzacions i nuclis urbans, entre
d'altres, de Torreblanca, Ventaiol, El Palà, Can Serra, Les Comelles, Serra Bruna,
Colònia Gall, Castellet i Els Caus."
Aquest text molt interessant sobre l'evolució de la població esdevé un element bàsic per
conèixer l'estat del municipi previ a la transformació urbana. El canvi del nucli rural
històric amb una gran riquesa històrica medieval a una estructura metropolitana
caracteritzada per l'estructura urbana de baixa densitat.
Efectivament, aquesta transformació es fa evident en la població censada a Vacarisses i
en la seva evolució. Mentre que la població creix des de 1979 de forma lineal fins als
anys 90 on es passa d'uns 400hab a 789hab a l'any 1990, de sobta el creixement es fa
intens passant a tenir 2.687hab a l'any 2.000 i 5.094hab l'any 2006. Aquest creixement
va lligat a la consolidació de la segona residència a primera. L'accés fàcil des de les
ciutats i el centre metropolità.
En aquest període de temps, l'ajuntament de Vacarisses ha hagut d'adequar l'estat
precari de les urbanitzacions a les condicions legals de la legislació urbanística vigent i a
les millores d'urbanització que garantissin un bon funcionament de les xarxes urbanes.
Tal com s'aprecia, en la foto aèria següent, l'estructura urbana fora del nucli la constitueix
les urbanitzacions situades al llarg de l’autovia de la Bauma i de la carretera vella
d’Olesa.
Malgrat, el model dispers de la baixa densitat, l'estructura territorial es basa en una clara
delimitació dels àmbits urbans, de manera que l'estructura urbana es diferencia
clarament de les implantacions agràries tradicionals i de les edificacions residencials
situades en sòl no urbanitzable.
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En aquest continu urbà, la delimitació de sistemes públics ha estat un element central per
poder contribuir en un territori homogeni on l'accés a l'educació i als serveis públics es
garantís des de tots els racons d'implantació urbana. A tal efecte, el PGO vigent reserva
espais destinats a sistemes de caràcter general en àrees de centralitat de cadascuna de
les urbanitzacions i dels nuclis rurals en sòl no urbanitzable.
Aquesta tasca de definició normativa i urbanística ha anat lligada a la gestió i per tant a
l'obtenció dels sòls necessaris per a la construcció d'escoles o àrees esportives de
caràcter general del municipi, i àrees de lleure, parc i equipaments associatius en cada
nucli de caràcter local.
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En aquest model territorial, l'estructura viària que ordena el municipi el constitueix tant la
vialitat urbana com l'estructura de camins i les vies de comunicació de major capacitat.
En el cas que en les urbanitzacions del Ventayol i La Creu corresponen a l'àmbit situat al
nord-oest del terme municipal. L'àmbit de forma irregular abasta els sòls, majoritàriament
urbans, delimitats per sòl rústec i creuat de sud a nord per la carretera C-58. Es tracta
d’urbanitzacions amb edificacions aïllades, amb una xarxa viària sinuosa que s'adapta a
la topografia accidentada on s'implanta.
La parcel·lació de mitjans del segle XX va suposar una forta edificació d’habitatges
unifamiliars en un entorn majoritàriament rústic. Les delimitacions dels àmbits de gestió
endegats amb el pla del 85 foren bàsiques per limitar el creixement en taca d’oli en el
municipis vallesans.
En el cas concret de la urbanització de la Creu, la consolidació de la urbanització neix
d’una parcel·lació de sòls rústics iniciat per un promotor avui desaparegut. L’any 1986,
l’ajuntament de Vacarisses va iniciar des de l’aprovació del planejament general un
procés de delimitació dels àmbits, protecció dels elements més emblemàtics del territori i
obtenció de sistemes que va concloure amb la classificació de sòl urbà del present àmbit
per part de la CUTB.

3. PLANEJAMENT VIGENT
El planejament vigent el constitueixen els documents següents:
-

Pla General d’Ordenació Urbana aprovat en data de 23 de gener de 1985 i
publicat en data de 3 d’abril de 1985, expedient número 1985/006066/B RPUC.
En el marc de la tramitació d’aquest planejament, en data 31 d’octubre de 1984, la
Comissió d’Urbanisme va aprovar el PGO de Vacarisses suspenent la seva
executivitat amb una sèrie de prescripcions. Pel que fa a l’àmbit objecte d’aquesta
reparcel·lació, la urbanització Camí de la Creu, classifica els sòls d’urbà però
l’executivitat queda suspesa, tal com preveia l’article 56 de la Llei del Sòl a la
formalització, mitjançant escriptura pública, de les cessions de zona verda,
equipaments i aprofitament mitjà que s’han d’efectuar en compliment de les
obligacions que per els propietaris fixaven els articles 83 i 84 de la Llei del Sòl.
Posteriorment, aquestes escriptures es van atorgar i, en data 05 de novembre de
1986 la Comissió d’urbanisme va donar-se per assabentada del compliment de les
condicions de l’acord de 23.01.85 aprovant definitivament el PGO de Vacarisses,
pel que fa a les urbanitzacions Can Serra, Camí de la Creu, Can Comella I i II
(.......) als efectes de l’executivitat de la seva classificació com a sòl urbà.
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Plànol de l’estructura General i Orgànica del Territori (O.32A)

També cal tenir en compte la Revisió Parcial de PGO, aprovada en data de 07 de març
de 1990 i publicada en data de 17 de maig de 1990, expedient nº 1989/000241/B RPUC.
-

Pla Especial de reforma Interior sector Camí de la Creu i Nuclis Veïns aprovat per
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data de 18 de juliol de 1990.

-

Modificació puntual del Pla General d’ordenació als sectors Ventayol, camí de la
Creu i nuclis veïns aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data de
24 de juliol de 2008.
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-

Modificació del Pla especial de reforma interior dels sectors Ventayol, camí i nuclis
veïns aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data de 24 de juliol
de 2008.
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La MODIFICACIÓ DE PGO A VENTAYOL / LA CREU I ALTRES NUCLIS URBANS, aprovat
definitivament el 31/07/2015 i publicat al DOGC el 16 de novembre de 2015 constitueix el
document refós del planejament esmentat, així mateix incorpora un seguit de modificacions en
base del objectius següents:
-

-

Garantir el desenvolupament sostenible del municipi a partir de les determinacions
del planejament vigent i del marc legal i territorial definit per l’ordenament jurídic.
Ajustar les determinacions del Pla Territorial Metropolità a les característiques
físiques del territori, morfologia de les implantacions urbanes i al planejament
municipal. Tot garantint la protecció de sòl d’especial protecció de major qualitat
territorial.
Reconèixer les urbanitzacions consolidades i que responen a una gestió pública eficaç
en la línia de limitar el creixement.
Fer coherent els elements de major protecció paisatgística i mediambiental amb el
règim urbanístic de sòl.

L’esmentada modificació delimita el Polígon d’Actuació urbanística sobre el qual es redacta el
present Projecte de Reparcel·lació, tot establint a l’article 15 de les normes urbanístiques les
determinacions del Polígon d’Actuació. A continuació es transcriu la fitxa del Polígon d’actuació
urbanística de La Creu (d’ara en endavant PAU de La Creu) .
Objecte.- La urbanització del sector
Els costos d’urbanització es repartiran de forma proporcional als aprofitaments assignats en la zona
residencial aïllada, o si s'escau pel Pla Especial d’Infraestructures de l’àmbit Ventayol - La Creu.
Àmbit: Abasta una superfície de 148.621m2 que engloba la totalitat de la urbanització. On s'inclouen sòls de
domini públic (clau T).
Sistemes urbanístics:
Vialitat
(clau VL)
17.880 m2
Serveis tècnics
(clau S)
4.356 m2
Equipaments
(clau 7)
1.422 m2
Zones verdes
(clau 9)
3.541 m2
Zones:
Ciutat jardí semi-intensiva I (clau 2)
121.163 m2
Paràmetres edificatoris: Corresponen als fixats a la zona 2.
Càrregues del PAU:
- L’obtenció dels sòls destinat a sistemes.
- La urbanització proporcional a l’aprofitament assignat que estableixi el PEI que es tramita en paral·lel
amb aquest document, d’acord amb el pla d’etapes que es determini en l’esmentat document.
Mitjançant un PMU d'un àmbit no inferior a 2ha de sòl net es podrà reordenar l'àmbit edificable a fi
d'incrementar els sòls destinats a espais lliures tant públics com privats, sempre i quan es mantingui la
proporcionalitat de sistemes del sector i nombre màxim d’habitatges sense incrementar el sostre màxim
fixat, ni modificar la tipologia d’habitatge. En aquest supòsit el sòl mínim de cessió destinat a zones verdes
i/o equipaments serà de 5.000m2.
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De l’anàlisi de les determinacions del planejament vigent destaca el següent:
-

-

-

Si bé, el plànol de zonificació del MPGO vigent grafia el sistema de torrents i rieres en el
quadre de la fitxa normativa no s’indica aquest sistema.
Atès que les zones de les parcel·les incloses dins l’àmbit del PAU de La Creu són
homogènies i no s’ha desenvolupat cap Pla de Millora Urbana amb l’objectiu de reduir
l’àmbit parcel·lable, no és necessari la redacció del PEI esmentat en la fixa del Polígon
d’actuació urbanístic, en tant l’equidistribució de beneficis i càrregues es realitzarà de
forma lineal en base al sòl aportat, d’acord amb la legislació vigent.
De l’anàlisi del quadre de la fitxa del PAU de La Creu transcrita anteriorment destaca que
la suma de sistemes i zones no coincideix amb la del sector, havent-hi una diferència
d’uns 300m2. En canvi si es superfícien les zones grafiades en el plànol O2a-Planejament
proposat/Qualificació del sòl de la Modificació de PGO a Ventayol/La Creu i altres nuclis
urbans (d’ara en endavant MPGO), es dedueix que la reserva de serveis tècnics és
superior i la superfície destinada a zona és inferior. En canvi les superfícies destinades a
zona verda i equipaments es mantenen igual.
De l’anàlisi de la delimitació del PAU es detecta una incongruència a l’extrem sud-est de
l’àmbit, corresponent a la no inclusió de la vialitat existent paral·lela a la reiera del Palà.
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De l’anàlisi dels desajustos del planejament vigent i de la superposició de les determinacions
gràfiques destaca que els ajustos que representen canvis en la morfologia del polígon s’ajusten a
‘establert a les NNUU del PGO i a la legislació urbanística vigent.
Tant el projecte de reparcel·lació com el d’urbanització del PAU de La Creu utilitzen un
aixecament topogràfic més precís i actualitzat.
Les superfícies de la transcripció del PAU de La Creu sobre la nova base topogràfica, incloent-hi
l’ajust d’àmbit més amunt descrit, són les següents.
Així mateix, s’ha resolt l’errada material consistent en no fixar en la fitxa la reserva de sistema de
torrents i rieres inclosos en el plànol de zonificació de la MPGO vigent.
Àmbit:
Sistemes urbanístics:
Vialitat
Serveis tècnics
Equipaments
Zones verdes
Torrents i rieres
Zones:
Ciutat jardí semi-intensiva I

148.688,06 m2
(clau VL)
(clau S)
(clau 7)
(clau 9)

19.091,93 m2
6.127,26 m2
1.276,86 m2
3.615,91 m2
642,73 m2

(clau 2)

117.933,37 m2

Les superfícies de zones i sistemes que resulten de la transcripció del PAU de La Creu sobre la
nova topografia s’ajusta a les determinacions fixades per l’article 18 atès que els canvis són
inferiors al 8%, tal com es mostra en el quadre següent:
MPGO

PR i PU

(fi txa )

(s obre topogrà fi c i a jus t de l 'à mbi t)

27.199,00 m2

Sistemes

30.754,69 m2

20,68%

2

12,03%

2

12,84%

2,93%

6.127,26 m2

4,12%

0,96%
2,38%

1.276,86 m

2

0,86%
2,43%
0,43%

81,52%
81,52%

117.933,37 m
2
117.933,37 m

Vialitat

(Clau VL)

Serveis tècnics

(Clau S)

4.356,00 m2

(Clau 7)

2

Equipaments
Zones Verdes
Torrents i Rieres

(Clau 9)

17.880,00 m

18,30%

1.422,00 m

2

3.541,00 m

2

Zones
Ciutat Jardí semi-intensiva I (Clau 2)

121.163,00 m
2
121.163,00 m

TOTAL ÀMBIT

148.621,00 m 100,00%

2

19.091,93 m

2

3.615,91 m
2
642,73 m

2

79,32%
79,32%

2

148.688,06 m 100,00%

La diferencia de superfície de l’àmbit correspon a un 0,05%, la resta de determinacions provenen
de la superposició del planejament vigent sense que hi hagi canvis en la morfologia
conseqüentment no es d’aplicació el marge del 8% que estableix l’art. 18 de les NNUU del PGO.
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D’altra banda el planejament vigent preveu dos polígons d’actuació urbanística; el Polígon
d’actuació Urbanística LC3 (d’ara en endavant PALC3) i el Polígon d’actuació urbanística rotonda
accés sud (d’ara en endavant PAU rotonda accés sud), amb l’objectiu de cedir sòl per a la
construcció d’un millor accés a la nova reserva d’equipament a desenvolupar en els sòl situats
entre la urbanització del Ventayol i la de la Creu.
Sens perjudici de les cessions que es porten a terme en aquest projecte de reparcel·lació al ser
dos Polígons previstos per una infraestructura d’un Equipament Escolar, serà en l’execució dels
mateixos que l’Ajuntament determinarà el sistema que consideri adient, com per exemple,
Contribucions Especials que seguiran el seu tràmit, a fi costejar els costos d’urbanització que es
produeixin.
El PALC3 situada al vell mig de les urbanitzacions del Ventayol i La Creu, amb l’objectiu de garantir
la cessió dels sistemes d’espais lliure i equipaments delimitats.

Sistemes urbanístics:
Vialitat

(clau VL)

3.351m2

Equipaments (clau 7)

3.239 m2

Zones verdes (clau 9)

9.097 m2

Zones:
Ciutat jardí semi-intensiva
Haitatge protegit A

(clau 2b)

(clau 2p)

2.801 m2
856 m2

Imatge 1: Àmbit PALC3 de la MPGO
Les càrregues urbanístiques del PALC3 delimitat són la cessió del sòl destinat a sistemes i les obres
d’urbanització corresponents.
D’altra banda la modificació planteja la delimitació del PAU rotonda accés sud, que té per objecte
l’obtenció dels sòls destinats a sistema d’espais lliures, i vialitat necessària per a la rotonda
prevista a l’accés sud al sector Camí de la Creu. Els costos d’urbanització es repartiran de forma
proporcional als aprofitaments assignats en la zona residencial aïllada, o si s'escau pel Pla Especial
d’Infraestructures de l’àmbit Ventayol - La Creu.
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Aquest PAU rotonda accés sud abasta una superfície de 5.145m2 situats a l’entrada del sector Camí
de la Creu. Els sòls qualificats de Torrent (T) corresponen a sistema hidràulic no computable a les
cessions en tant corresponen a sòls de domini públic.
Càrregues del PAU.-

La cessió del sòl destinat a sistemes.
Les obres d’urbanització

Sistemes urbanístics:
Vialitat

(clau VL)

Zones verdes (clau 9)

2.458m2
744m2

Zones:
Ciutat jardí semi-intensiva I (clau 2)

1.652m2

Paràmetres edificatoris.- Corresponen als fixats en la zona 2.

Imatge 2: Àmbit PAU rotonda accés sud de la MPGO
El planejament analitza l’afectació hidràulica, en concret remet a l'estudi inclòs en l'Annex A de la
Memòria Ambiental de la MPGO, on la cota més baixa de l'àmbit 4 és de 210m. i la cota de la llera
del torrent és 197m. Tenint en compte que l'alçada de la làmina d'aigua en aquest àmbit resultava
de 5,39 m. respecte de la base de la llera, podem dir que per la zona de l'àmbit A4 la Riera del Palà
no assolirà una cota inundable superior a 197 + 5,39 = 202,39 m. per a un període recurrència de
500 anys. En conseqüència, aquest àmbit no es pot considerar inundable.

Imatge 3: Perfil de la llera entre el punt més baix de l’àmbit i la llera de la Riera del Palà
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Si bé és cert que la legislació sectorial vigent és posterior a la redacció del document ambiental de
la Modificació, si no és inundable en un període de retorn de 500 anys no ho pot ser pel flux
preferent que aproximadament correspon a un període de retorn de 100anys menys restrictiu
que el període de retorn de 500anys.

4. ANTECEDENTS DE LA PARCEL·LACIÓ
L'àmbit objecte a reparcel·lació abasta majoritàriament finques registrades i segregades amb
anterioritat a l’aprovació del PGO i de la Modificació del PGO, que delimita el PAU de La Creu. No
obstant i això, cal constatar que pel que fa als terrenys situats al nord de l’àmbit existeix una
llicència de parcel·lació concedida per l’Ajuntament de Vacarisses el 17 d’octubre de 2003 i del
projecte de parcel·lació del 30 d’octubre de 2003. Ambdues queden recollides en les següents
escriptures notarials:
a.- Escriptura de “Dissolució de condomini per divisió material i entrega de llegat” de data de 13
de desembre de 2007, atorgada davant Lluis Jou i Mirabent, Notari de l’Il·lustre Col·legi de
Catalunya, amb núm. de protocol 3327.
En aquesta escriptura es materialitza la parcel·lació amb referencies i valors cadastrals
independents per cada parcel.la. També s’adjunta protocol·litzat, certificat de parcel·lació emès
per l'ajuntament en data 17 d'octubre de 2003 (nº de finques aportades de la 101 a la 1007,
incloses en l’annex 1 d’aquest projecte), en resposta a sol·licitud efectuada per la Sra. Dolors de
Solà Queraltó (mare dels germans Balanzó) abans de l’aprovació inicial de la modificació del
PGMO que va modificar l'article 84 d'aquest planejament general.
Aquesta parcel·lació no es va presentar per a la seva inscripció al Registre de la Propietat i, per
tant, no consta inscrita. Aquesta circumstància comportarà que les finques resultants d’aquest
àmbit objecte de la present reparcel·lació hauran de contemplar com a operació jurídica prèvia
l’escriptura de l'any 2007.
Concretament, mitjançant aquesta escriptura, els compareixents segreguen i adjudiquen 51
finques urbanes de la Finca registral núm. 4974. La resta inclou la part rústica de la finca i els
terrenys que es corresponguin per a fer les cessions pendents (en els termes descrits a
l’escriptura), però no se n’indica la superfície.
b.- Escriptura de “Segregacions i cessió de sòl públic”, de data de 20 de febrer de 2009, davant
Joan Rúbies Mallol, Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, segons la qual es cedeixen sòls
destinats a espais lliures i a sòls públics.
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En aquesta escriptura es relata que, a posteriori de la segregació de les 51 finques de la registral
4974, els compareixents, mitjançant escriptura amb protocol 3328 varen agrupar la resta de la
finca 4974 amb la finca registral 564. Aquesta agrupació tampoc fou presentada al Registre de la
Propietat per a la seva inscripció. De la finca agrupada, de superfície 10,6967 Ha segons registre i
19,4010 segons cadastre (segons es diu), es varen practicar la cessió de tres finques de superfícies
511 m2, 3.543 m2 i 655 m2, que constitueixen les finques aportades 79, 83 i part de la 67.
Amb anterioritat a tot això, mitjançant escriptura pública de 26.07.1985, l’anterior propietària va
formalitzar les cessions de les finques registrals 3286, 3287 -cedides en concepte de cessió
d’aprofitament-, i 3288, cedida en concepte d’equipaments. Aquestes finques es corresponen
amb el núm. de FA 31, 32 i 33, FR núm. 3.286, 3.287 i 3.288, respectivament. Aquestes finques si
consten inscrites a favor de l’Ajuntament de Vacarisses.
Les dues escriptures notarials indicades també abasten sòls classificats de sòl no urbanitzable fora
del PAU de La Creu delimitat. Caldrà doncs segregar aquella part de finca que no està inclosa en
l’àmbit del present Projecte de Reparcel·lació i relacionar les parcel·les resultants. Per tant, el
Projecte de Reparcel·lació haurà de feu seu les dues escriptures públiques en la que s’han
segregat les parts de finca que no estan incloses en el Projecte de Reparcel·lació i recollir les
parcel·les resultants que no són altres que les segregacions realitzades per raó de la llicència de
parcel·lació concedida en el seu dia per l’Ajuntament de Vacarisses i les cessions de sistemes
pendents de formalitzar.
A tal efecte les finques resultants tant qualificades de zona com de sistema provindran de les
escriptures notarials esmentades.
Els antecedents urbanístics concretats en les esmentades escriptures es refereixen de forma
genèrica a la cessió dels sòls destinats a zona verda i vialitat del planejament vigent. Així mateix
incorporen de forma explícita i concreta la cessió d’altres sòls destinats a usos públics no
incorporats en el planejament.
En concret:
Els sòls destinats a vialitat i sistemes, varen ser cedits, a l’ajuntament de Vacarisses, sense haver
estat inscrits en el Registre de la Propietat, en base a l’establert en la llicència de parcel·lació
concedida per l’Ajuntament de Vacarisses el 17 d’octubre de 2003 i del projecte de parcel·lació
del 30 d’octubre de 2003, i recollida en l’acte notarial de “Dissolució de condomini per divisió
material i entrega de llegat” en data de 13 de desembre de 2007, davant Lluis Jou i Mirabent,
Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya. Malgrat que en l’escriptura notarial s’indica la cessió
dels sòls destinats a vialitat i sistemes, en cap punt s’indica ni es descriuen quins són aquests sòls,
tot i així s’entén efectuada la cessió.
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Així mateix, cal explicitar que en virtut de l’article 7 de la Llei 3/2009, del 10 de març, de
regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics, els sòls destinats a sistemes
poden ser adjudicats a l’administració en concepte de sistemes afectes als drets urbanístics
desenvolupats.
La cessió d’espais lliures al voltant del camí Romeu i la cessió del sòls destinats a la implantació
d’un pou d’abastament d’aigua i la seva canalització. La cessió a favor de l’Ajuntament de
Vacarisses, sense haver estat inscrits en el Registre de la Propietat, segons s’estableix en
l’escriptura notarial “Segregacions i cessió de sòl públic”, de data de 20 de febrer de 2009, davant
Joan Rúbies Mallol, Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya. Pel que fa als sòls lliures a l’entorn
del camí Romeu s’incorpora la cessió de la reserva de vial, sobrant de parcel·la i camí existent com
a sòls públics. El Projecte de reparcel·lació en coherència amb el Projecte d’urbanització preveu el
manteniment del camí existent i preveu la protecció de la resta de sòls públics cedits.
Pel que fa als sòls qualificats de zona, la llicència de parcel·lació concedida per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17 d’octubre de 2003 i del projecte de parcel·lació del 30 d’octubre de 2003, en
l’escriptura notarial de “Dissolució de condomini per divisió material i entrega de llegat” de data
de 13 de desembre de 2007, davant Lluis Jou i Mirabent, Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya,
preveu la parcel·lació de la zona edificable en virtut de la normativa urbanística vigent en aquell
moment.
Davant aquests antecedents, el present Projecte de reparcel·lació s’haurà d’adequar a les
determinacions sobre parcel·lació i cessions esmentades en les dues escriptures notarials,
ajustant-se al tracte successiu del que resulti del Registre de la Propietat amb l’objectiu de poder
inscriure el resultat de les segregacions efectuades en el seu dia mitjançant les dues escriptures
referenciades que no van ser presentades al Registre de la Propietat per a la seva inscripció.

5. DESCRIPCIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
El Polígon d’Actuació Urbanística "La Creu" prové de la delimitació feta en la Modificació de Pla
General d’Ordenació de Vacarisses a Ventayol/La Creu i altres nuclis urbans, aprovada
definitivament el 31 de juliol de 2015 i publicat el 16 de novembre de 2015.
El Polígon d’actuació urbanística de La Creu abasta els terrenys situats al sud de la urbanització del
Ventayol. Aquest es caracteritza per abastar sòls força heterogenis, si bé en les àrees més pròximes
a l’accés, la urbanització està força consolidada amb més del 80% de les parcel·les edificades, a
l’àmbit situat al nord, al límit amb el sòl no urbanitzable, els terrenys estan sense consolidar.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

13

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
Memòria justificativa

Imatge 4: Àmbit PAU La Creu de la MP del PGO
Atès que no es preveu a curt termini l’execució de l’equipament escolar, les afectacions per vialitat i
obres d’urbanització vinculades al nou equipament escolar es posposen com objectius del present
PAU.
A tal efecte el PAU de la Creu és completament independent en desenvolupament dels Polígons
PALC3 i el PAU de la rotonda d’accés sud.
En l’article 15 (NB) Polígon d’actuació urbanística La Creu inclòs en el Llibre V. Normativa. Tom I.
Modificacions que afecten a sistemes d’espais lliures, corresponent a les NNUU de la Modificació del
PGO aprovada el 31 de juliol de 2015 esmentada anteriorment, s’estableix la possibilitat que
mitjançant un PMU d'un àmbit no inferior a 2ha de sòl net es podrà reordenar l'àmbit edificable a fi
d'incrementar els sòls destinats a espais lliures tant públics com privats, sempre i quan es mantingui
la proporcionalitat de sistemes del sector i nombre màxim d’habitatges sense incrementar el sostre
màxim fixat, ni modificar la tipologia d’habitatge. En aquest supòsit el sòl mínim de cessió destinat a
zones verdes i/o equipaments serà de 5.000m2.
Aquesta possibilitat suposaria la reducció de l’àmbit ocupable per a l’edificació i l’alliberament de sòl
destinat a espais lliures. Des de la gestió municipal s’ha intentat fragmentar el desenvolupament del
PAU de La Creu mitjançant diverses alternatives, com una possible divisió poligonal o un
desenvolupament en fases que permeti als propietaris de la part nord cercar mecanismes per
compatibilitzar els drets urbanístics consolidats amb una ordenació de l’edificació que garanteixi
una millor integració en el paisatge i la viabilitat econòmica de la promoció urbanística. La manca de
concreció per part dels particulars propietaris de parcel·les no edificades i la necessitat d’urbanitzar
per part dels propietaris de les parcel·les edificades ha portat a consensuar amb l’Ajuntament de
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prescindir d’una nova divisió poligonal i a la tramitació del present Projecte de Reparcel·lació de la
totalitat del PAU de La Creu.
Els sòls destinats a sistemes que encara no han estat objecte de cessió en desenvolupament dels
PALC3 i el PAU de la rotonda d’accés sud, fora de l’àmbit del PAU de La Creu, no s’inclouen en el
present projecte reparcel·latori en tant caldrà desenvolupar-los en el moment que es pretengui la
implantació de l’equipament previst a la urbanització veïna del Ventayol.

6. JUSTIFICACIÓ JURÍDICA
El present Projecte de Reparcel·lació és estrictament econòmic en tant els sòls destinats a sistemes ja
són de titularitat pública i, per tant, no és d’aplicació la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic.
Únicament es preveu el repartiment dels costos d’urbanització que garanteixin la condició de solar.
L’assignació d’aquests costos correspon exclusivament a la urbanització de la vialitat i espais lliures,
l’aportació dels serveis urbans i la indemnització per a les servituds fixades.
En relació a la inexistència de cessió d’aprofitament urbanístic cal tenir en compte que, en data 31
d’octubre de 1984, la Comissió d’Urbanisme va aprovar el PGO de Vacarisses suspenent la seva
executivitat amb una sèrie de prescripcions. Pel que fa a l’àmbit objecte d’aquesta reparcel·lació, la
urbanització Camí de la Creu, classifica els sòls d’urbà però l’executivitat queda suspensa, tal com
preveia l’article 56 de la Llei del Sòl a la formalització, mitjançant escriptura pública, de les cessions
de zona verda, equipaments i aprofitament mitjà que s’han d’efectuar en compliment de les
obligacions que per els propietaris fixaven els articles 83 i 84 de la Llei del Sòl. Aquestes escriptures
es van atorgar i, en data 05 de novembre de 1986 la Comissió d’urbanisme va donar-se per
assabentada del compliment de les condicions de l’acord de 23.01.85 aprovant definitivament el PGO
de Vacarisses, pel que fa a les urbanitzacions Can Serra, Camí de la Creu, Can Comella I i II (.......) als
efectes de l’executivitat de la seva classificació com a sòl urbà.
Per tant, ens trobem davant d’un àmbit urbà, classificat com a sòl urbà consolidat, en que únicament
queda pendent d’executar la reparcel·lació econòmica per completar la urbanització malmesa al llarg
dels anys i regularitzar i inscriure els sistemes a favor de l’ajuntament que van cedir-se mitjançant
escriptura pública però que no van accedir al Registre de la Propietat per a la seva inscripció.
Així mateix, la MPGO vigent no incorpora l’obligació de cessió del 10% d’aprofitament urbanístic a
diferencia d’altres PAU que si ho fa. A tal efecte, no hi ha dubte de què la CUTB en la seva aprovació
definitiva del planejament vigent té en compte el planejament històric i la gestió municipal
realitzada.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

15

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
Memòria justificativa

Així, la resolució de la Comissió d’urbanisme de data 22 de juliol de 2015 publicada al DOGC el 04 de
febrer de 2019 en relació a l’objectiu principal de classificar els cinc àmbits en sòl no urbanitzable
com a sòl urbà prové del reconeixement i la constatació d’una realitat que el propi Pla general ja va
reconèixer en la tramitació d’un seguit de plans especials en els anys 90 per tal de preveure les
condicions d’edificació i urbanització. Per altra banda es tracta de nuclis de molt poca entitat amb un
grau de consolidació de l’edificació força alt.
Pel que fa a les cessions i reserves per sistemes que es deriven d’aquesta nova classificació, el
document ja justifica que en cadascun dels àmbits es dóna compliment a les reserves mínimes
d’espais lliures d’acord amb la consideració d’aquets nuclis con un sòl urbà consolidat en tant que
són àmbits delimitats que provenen de la identitat pròpia del municipi caracteritzat per nuclis aïllats
ben delimitats i tancats.
Així, d’acord amb els articles 37, 38 i 165 tots del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme, estant classificat el PAU de la Creu objecte d’aquesta
reparcel·lació econòmica com a sòl urbà consolidat, de conformitat amb la resolució de la Comissió
d’urbanisme de 22 de juliol de 2015, el deure de cessió no l’hi és d’aplicació.

7. RELACIÓ D’INTERESSATS
De conformitat amb les determinacions dels articles 129 del TRLU i 145 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, el Projecte de reparcel·lació inclou la relació actualitzada de les persones
propietàries i dels titulars d’altres drets i interessos legítims afectats per la reparcel·lació.
La relació de titulars de domini de l’àmbit del Polígon d’Actuació Urbanística es relaten a l’ANNEX
1, per a una millor sistemàtica del projecte.

8. DRETS AFECTATS. DRET DE REALLOTJAMENT
El PR preveu el manteniment de les alineacions consolidades i per tant no hi ha cap dret afectat
amb excepció dels provinents de les servituds. No obstant, el present document estudia el valor
residual del sòl del PAU de La Creu a fi i efecte de garantir la compensació, en tot moment, de
possibles afectacions de sòls privats que es puguin produir tant en fase de redacció dels projectes
d’urbanització i gestió com en la pròpia execució de les obres d’urbanització. Així mateix, les
possibles tanques afectades es valoraran en base a les característiques constructives i l’estat
d’envelliment i manteniment. Aquest càlcul serveix per valorar les servituds.
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En el present projecte no hi ha construccions ni altres elements a enderrocar, ni carregues ni drets
incompatibles.
La quantificació dels drets es farà en base al sòl aportat en tots aquells sòls incorporats en el PAU
de La Creu delimitat per la MPGO, del qual aquest PR porta causa. A tal efecte computen en el
PAU de La Creu tots aquells sòls inclosos, excepte aquells de domini públic que mantenen el destí
per el qual varen ser obtinguts.
Els criteris de valoració de les finques aportades es regirà d’acord amb el que estableix el RDL
7/2015, de 30 d ‘octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana i el
Reglament de Valoracions.
Els drets, edificacions i elements compatibles amb les determinacions del planejament no
s’indemnitzaran si estan situats en finques de resultat adjudicades al mateix titular. Aquest mateix
criteri és d’aplicació a aquells elements o edificacions que restin en situació de volum
disconforme.
Per tant, en aquest projecte no s’han detectat cap dret afectat. No existeixen càrregues
incompatibles amb el planejament, ni arrendaments, ni per tant drets de reallotjament. En tot
cas, el projecte de reparcel·lació inclourà tots aquells drets que apareguin i siguin considerats en
les fases d’exposició al públic.
Les plantacions, els sembrats, les obres i instal·lacions que hi hagin en el sòl.
L'article 126.1. f) del TRLU disposa que les plantacions, les obres, les edificacions, les instal·lacions
i les millores que no es puguin conservar es valoren amb independència del sòl, i se n’ha de
satisfer l’import a les persones interessades amb càrrec al Projecte de reparcel·lació, en concepte
de despeses d’urbanització.
La possibilitat o no de conservació dels usos i edificacions preexistents correspon, en mèrits a
l’article 119.4 del RLU al planejament, que fixa la seva compatibilitat amb l’ordenació que
estableix. En segon terme, l’article 144.1.g) del mateix text reglamentari exigeix que la memòria
de la reparcel·lació identifiqui els elements que no s'han d'indemnitzar perquè es poden
conservar provisionalment, ja sigui per no ser radicalment incompatibles amb l'ordenació, per no
ser necessària la seva eliminació per realitzar les obres d'urbanització previstes en el pla, o per
estar situats en una superfície que calgui adjudicar íntegrament al seu propietari o propietària.
En el present Projecte de reparcel·lació no es preveu cap indemnització per aquests conceptes, ja
que no hi ha cap instal·lació, plantació o obra en aquestes circumstàncies.
Drets reals sobre immobles
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L’article 35.4 del RDL 7/2015, de 30 d ‘octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de sòl i
rehabilitació urbana, estableix que la valoració de les concessions administratives i dels drets
reals sobre immobles, a l’efecte de la seva constitució, modificació o extinció, es farà d’acord amb
les disposicions sobre expropiació forçosa que determinen l’apreuament i subsidiàriament,
d’acord amb les normes del dret administratiu, civil o fiscal que siguin aplicables. No obstant això,
el precepte estableix que en expropiar una finca gravada amb càrregues, la corporació o
organisme que l’efectuï podrà escollir entre valorar cadascun dels drets que hi concorren amb el
de domini per a distribuir-lo entre els titulars de cadascun d’ells, o bé valorar l’immoble en el seu
conjunt i consignar el seu import en la Caixa de Dipòsits, per tal que el Jutjat fixi i distribueixi, pel
tràmit d’incidents, la proporció que correspondrà als respectius interessats.
En el cas del Projecte no consta que existeixin drets reals que no siguin establerts sobre finques
que continuaran essent de titularitat dels mateixos propietaris abans de la reparcel·lació.
Arrendaments
Les indemnitzacions per arrendaments, de conformitat amb el que estableix RDL 7/2015, es
fixaran d’acord amb el que preveu la Llei d’expropiació forçosa.
En la determinació de les indemnitzacions arrendatàries s’utilitzaran, d’acord amb allò que preveu
l’article 44 de la Llei d’expropiació forçosa, les normes de la legislació d’arrendaments que sigui
d’aplicació segons els tipus de contracte que es tracti i els criteris jurisprudencials.
En el present supòsit no es té constància de cap arrendament, i en tot cas els que hi haguessin
serien sobre finques que continuaran essent de titularitat dels mateixos propietaris abans de la
reparcel·lació.
El present projecte de reparcel·lació no considera l’existència de titulars del dret de reallotjament,
ja que no existeixen persones que reuneixin els requisits establerts als articles 120.2 del TRLU i
128 i 219 del RLU.
Servituds
Atès el fort pendent i la traça de la vialitat consolidada, el planejament vigent preveu el desguàs
de la xarxa de sanejament mitjançant servituds dins de la parcel·lació. Les traces previstes
s’ajusten dins de les distàncies a partió no edificables, de manera que l’afectació a les parcel·les
sigui la mínima possible.
En el plànol de zonificació es concreten les servituds, que suposa l’afectació de les finques
resultants 2a, 25, 28, 34, 43, 701 i 708.
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9. FINQUES APORTADES
Els articles 146 del Reglament de la Llei d’Urbanisme i 7 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol,
pel qual s’aproven les normes complementàries al Reglament d’execució de la Llei Hipotecària
sobre inscripció al Registre de la Propietat d’actes de naturalesa Urbanística exigeixen que el
Projecte de reparcel·lació contingui una sèrie de circumstàncies de cadascuna de les finques
aportades a la reparcel·lació.
Específicament, s’exigeix que es faci constar la seva descripció real, contrastada amb la registral,
així com la seva titularitat, resolent les incidències que es poden presentar.
A més, els articles 9 i 10 de la Llei hipotecària, modificada per la Llei 13/2015, de 24 de juny, de
Reforma de la Llei Hipotecària aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946 i del text refós de la
Llei de Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, exigeixen
en termes generals la correspondència gràfica entre la realitat física i la realitat registral, per la
qual cosa, en els termes que preveu, caldrà fer els ajustaments que es diran a les finques
aportades.
D’acord amb els títols i la informació registral annexada al Projecte, la descripció de les finques
aportades al Projecte de reparcel·lació, amb expressió dels seus titulars i càrregues, s’indica a
continuació.
La major part dels titulars afectats pel Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació
Urbanística de la Creu del municipi de Vacarisses corresponen a finques que disposen la totalitat
del sòl inclòs dins de l’àmbit del polígon i per tant els propietaris de les quals aporten la totalitat
de les finques a la reparcel·lació. No obstant això, s’inclouen dins de l’àmbit parts de finques més
grans per a les quals cal, prèviament a la reparcel·lació, la segregació de la part inclosa en el
present àmbit reparcel·latori, d'acord amb allò que estableix l'article 8.1 del Reial Decret
1093/1997:
Artículo 8. Inmatriculación, rectificación de descripción y formación de fincas de origen.
La aprobación definitiva del proyecto de equidistribución será título suficiente para:
1. La inmatriculación de fincas que carecieren de inscripción y la rectificación de su
extensión superficial o de sus linderos o de cualquier otra circunstancia descriptiva, sin
necesidad de otro requisito. Cuando el proyecto se hubiere llevado a cabo por acuerdo
unánime de los interesados o a instancia de propietario único, para que produzca los
efectos previstos en este párrafo deberá someterse al trámite ordinario de información
pública previsto en la legislación urbanística para los proyectos de equidistribución.
[…]
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Concretament, el Projecte inclou tres finques registrals que s’inclouen parcialment: Les Finques
registrals 4.974, 564 i 357, de les quals s’aportarà la part segregada que es dirà.
D’altra banda, cal prendre en consideració el que ja s’ha indicat respecte dels efectes de
l’atorgament de la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de Vacarisses el 17.10.2003,
que fou protocol·litzada a les escriptures de “Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat” de data de 13 de desembre de 2007, atorgada davant Lluis Jou i Mirabent,
Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya i de “Segregacions i cessió de sòl públic”, de data de 20
de febrer de 2009, davant Joan Rúbies Mallol, Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, segons les
quals se segreguen les finques que formen part de la urbanització La Creu inclosa dins del PAU de
La Creu objecte de reparcel·lació i es divideixen per formar les finques privades i els sòls destinats
a espais lliures i a sòls públics per a la seva cessió.
Tot i que les finques formades mitjançant la llicència, les segregacions i les cessions no varen ser
inscrites al Registre de la propietat, en mèrits a la normativa citada s’incorporen com a finques
aportades, prèvia la seva immatriculació.
El detall de les finques aportades s’expressa a l’ANNEX núm. 2 d’aquest Projecte.

9.1. COMPLIMENT DEL QUE DISPOSA L’ARTICLE 7.3 DEL REIAL
DECRET 1093/1997, DE 4 DE JULIOL.
Les parcel·les aportades que s’han considerat provenen de la transposició de les parcel·les
cadastrals sobre un aixecament topogràfic de detall sobre les quals s’inclouen petits ajustos que
transcriuen la realitat física (tanques, murs, etc...), d’altres relatius a límits amb torrents i rieres,
que no consten en cadastre, de manera que s’ha hagut d’ajustar els límits de la parcel·lació per
adaptar-los al sistema hídric i d’altres ajustos relatius a topogràfics de detall aportats pels
propietaris i aprovats per l’Ajuntament, d’acord amb l’annex 10.
D’acord amb el mesurament topogràfic que consta en el document de planejament del sector
objecte de la present reparcel·lació les finques descrites en a l’Annex núm. 1 del present projecte
de reparcel·lació, sofreixen les modificacions superficials que s’han indicat, en més o menys, per
no coincidir les dades registrals amb les dades reals ajustades a l’alineació definitiva.
Per a possibilitar la inscripció dels desajustos, en compliment de l’article 89 de la Llei hipotecària,
s’ha justificat la correspondència entre la representació gràfica i la descripció de les finques
aportades.
Per aquest motiu, en compliment d’allò que preveuen els articles 7.3 i 18.2 del Reial Decret
1093/1997, de 4 juliol, mitjançant el qual s’aproven les normes complementàries al Reglament
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per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció al Registre de la Propietat dels actes de
naturalesa urbanística, es demana al Registrador la inscripció de les correccions superficials
d’acord amb el quadre adjuntat com ANNEX 3.

9.2. CÀRREGUES PREEXISTENTS SOBRE LES FINQUES APORTADES.
CANCEL·LACIÓ I TRASLLAT.
En el llistat de finques aportades es fa constar l’existència de càrregues que es derivin del registre
o de qualsevol altra font.
Aquestes càrregues es transmeten a la finca de resultat adjudicada i es fa constar en la descripció
de la mateixa en la fitxa de finques resultants. També es pot formalitzar la seva extinció, si són
incompatibles amb el planejament o si cal per algun motiu o a voluntat dels propietaris, sense
perjudici de les indemnitzacions que corresponguin.
En conseqüència i de conformitat amb els articles 148 del RLU i 11 del Reial Decret 1093/1997, de
04 de juliol, únicament es traslladen les càrregues compatibles amb el planejament de les finques
aportades a les resultants en virtut del principi de subrogació real, i es cancel·len les que resulten
incompatibles amb el planejament d’acord amb el que consta a la relació adjunta d’ANNEX 4.

10. FINQUES RESULTANTS
10.1 CRITERIS DE VALORACIÓ
Atès que no hi ha cap afectació per alineació a vial , el present projecte de reparcel·lació no
preveu cap expropiació. Tot i així s’incorporen les valoracions econòmiques a títol informatiu i
amb l’objectiu de que els preus quedin fixats per possibles afectacions de sòls privats que es
puguin produir tant en fase de redacció dels projectes d’urbanització i gestió com en la pròpia
execució de les obres d’urbanització. Aquestes possibles afectacions resultaran bàsicament del
que al·leguin els propietaris a l’aprovació inicial del present Projecte de Reparcel·lació.
El RDL 7/2015, de 30 d ‘octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de sòl i rehabilitació
urbana i el seu Reglament Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre estableixen que la valoració
dels aprofitaments assignats en un sector o PAU es calcula mitjançant el mètode de càlcul sobre
el Valor residual estàtic. En concret:
Metodologia del càlcul Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre
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La repercussió del sòl urbanitzat s’obté aplicant la següent fórmula:
VRS =( Vv/K) - Vc
Els valors i paràmetres emprats en aquest càlcul són:
VRS: Valor de repercussió del sòl en euros per metre quadrat edificable de l’ús considerat.
Vv: Valor en venda del metre quadrat d’edificació de l’ús considerat del producte immobiliari
acabat, calculat sobre la base d’un estudi de mercat estadísticament significatiu, en euros
per metre quadrat edificable.
K: Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, incloses les de finançament,
gestió i promoció immobiliària necessària per a la materialització de l’edificabilitat. Aquest
coeficient tindrà com a caràcter general un valor de 1,40, podrà ser reduït o augmentat
d’acord amb els criteris següents:
a) Podrà reduir-se fins un mínim de 1,20 en el supòsit de terrenys en situació d’urbanitzat
destinats a habitatges unifamiliars en municipis amb escassa dinàmica immobiliària,
habitatges subjectes a habitatge protegit que fixi valors màxims de venda que s’apartin de
manera substancial dels valors mitjans del mercat residencial, naus industrials o altres
edificacions vinculades a explotacions econòmiques, a raó de factors objectius que
justifiquin la reducció del component de despeses generals com són la qualitat i la tipologia
edificatòria, així com una menor dinàmica del mercat immobiliari de la zona.
b) Podrà augmentar se fins un màxim de 1,5 en el supòsit de terrenys en situació de sòl
urbanitzat destinats a promocions que per raó de factors objectius com puguin ser,
l’extraordinària localització, la forta dinàmica immobiliària, l’alta qualitat de la tipologia
edificatòria, el termini de comercialització, el risc previsible, o altres característiques de la
promoció, justifiquin l’aplicació d’un major component de despeses generals.
Vc
Valor de construcció en euros per metre quadrat edificable de l’ús considerat. Serà el
resultat de sumar els costos d’execució material de l’obra, les despeses generals i el
benefici industrial del constructor, l’import dels tributs que graven la construcció, els
honoraris professionals per projectes i direcció de les obres necessàries per a la construcció
de l’immoble.

Tots els valors hauran d’estar referenciats a la data que correspongui segons l’objecte de la
valoració en els termes establerts a l’apartat 2 de l’article 21 del Text refós de la Llei del Sòl
estatal.
En el cas de parcel·les que no es trobin completament urbanitzades o que tinguin pendent
l’aixecament de càrregues o el compliment de deures per a poder realitzar l’edificabilitat prevista,
es descomptaran del valor del sòl establert anteriorment la totalitat de costos i despeses, així com
el benefici empresarial derivat de la promoció, d’acord amb la següent expressió:
Vso = VS – G ( 1 + TLR + PR)
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Vso
Vs
G
TLR
PR

Valor del sòl descomptats els deures i càrregues pendents, en euros.
Valor del sòl urbanitzat no edificat, en euros.
Costos d’urbanització pendents de materialització i altres deures i càrregues pendents, en
euros..
Taxa lliure de risc en tant per ú.
Prima de risc en tant per ú.

La taxa lliure de risc, als efectes de determinar el benefici de la promoció en aquest Reglament,
serà l’última referència publicada en el Banc d’Espanya del rendiment intern en el mercat
secundari del deute públic de termini entre dos i sis anys. Pel que fa a la prima de risc, als efectes
de determinar el benefici de la promoció d’aquest Reglament, es fixarà en funció dels usos i
tipologies corresponents atribuïts per a l’ordenació urbanística, prenent com a referència els
percentatges establerts en el quadre de l’annex IV del Reglament en funció del tipus d’immoble
sense que pugui ser superior al percentatge que es determina pel coeficient corrector K, inclosa la
pròpia prima de risc com a part de la suma de la totalitat de despeses generals.
En el cas que ens ocupa, el planejament del qual porta causa el present Projecte de Reparcel·lació
defineix una única zona urbanística:
-

Zona 2. Ciutat Jardí semi-intensiva

Zona de ciutat jardí semi-intensiva.- Correspon a la qualificació de sòl prevista en la totalitat de
la urbanització.
L’estudi de mercat de parcel·les amb aquest tipologia és pràcticament inexistent en tant el mercat
en aquest àmbit té molt poca vitalitat. Per tant cal cercar el mercat d’aquesta tipologia en ofertes
en altres indrets del municipi de Vacarisses amb una tipologia similar. El següent estudi de mercat
s’ha realitzat sobre àmbits on resta pendent obres d’urbanització i per tant es poden considerar
força homogènies. Aquestes dades ofertes de pàgines especialitzades com Idealista o Habitaclia
es ponderen en base a les característiques del sector, posició territorial i entorn.
Lloc

Sostre

preu

Valor
unitari

K. situació

Valor final

Ventayol

225

266.000

1.043

0,9

938,7

Els Caus

200

200.000

1.000

0,9

900

Ventayol

215

340.000

1581

0,9

1422,9

La Coma

150

192.900

1286

0,95

1221,7

El Palà

380

275.000

724

0,95

687,8

Els Caus

370

314.000

919

0,9

827,1

El Ventayol 200

190.000

950

0,9

855

Urb La Creu 148

146.000

986

1

986
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La mostra correspon a vuit situacions similars, una de la pròpia urbanització i set de l’entorn. Així
mateix, s’aplica un coeficient d’homogeneïtzació en base a les característiques de cadascuna de
les urbanitzacions, i proximitat a les infraestructures. Òbviament, s’ha pres el valor d’1 per a la
urbanització de La Creu, un 5% de reducció a la Coma i el Palà per ser d’una dimensió similar i
característiques similars i un 10% menys al Ventayol i els Caus per una dimensió o llunyania de les
infraestructures.
Sobre les set de l’entorn es descarten la més alta i més baixa i de la resta es treu la mitja obtenintse un valor de 954,55€/m2. Aquest valor s’estima correcte com a oferta al ser molt similar al de
l’altre exemple de la mateixa urbanització.
Tenint en compte que aquests valors no corresponen a transaccions realitzades, es preveu una
reducció del 15% cosa que suposa un valor de 811.53€/m2.

Atesa la fragilitat del mercat i atès a que són habitatges unifamiliars en municipis amb escassa
dinàmica immobiliària, el coeficient K es pot prendre d’1,2
El valor de la construcció segons el BOE de febrer de 2018 fixa el valor d’un habitatge unifamiliar
de 150m2 i qualitat senzilla en 1.191,13€/m2 incorporant benefici industrial i despeses generals, i
1.029,50 sense aquestes despeses. Atès que les ofertes trobades són de segona mà de més de
40anys cal aplicar una reducció per depreciació a l’entorn del 50%. Cosa que suposa un cost
estimats de 0.45*1.191,13€/m2
La repercussió del valor del sòl resultant, és per aquest tipus d'ús el següent:
Vs=(VM/1,2)-Vc= (811,53/1,2)–(1.191,13 *0,45)= 675,83 -536,01= 139,82€/m2st
La Modificació de PGO de Vacarisses que delimita el polígon no inclou la cessió del 10%
d’aprofitament urbanístic d’acord amb el planejament vigent corresponent a la fitxa urbanística
del PAU de La Creu, incorporada en el punt 2 d’aquest document.
El PAU de La Creu ja té feta totes les cessions i únicament resta la definició de les alineacions i
rasants per obtenir la condició de solar d’acord amb l’article 30 del TRLUC
Els drets dels propietaris dins de la reparcel·lació seran proporcionals a la superfície de les finques
aportades. Això vol dir que, tots els terrenys inclosos dins del mateix sector o PAU, es valoraran
uniformement, és a dir, d’acord amb un mateix valor unitari, amb els criteris establerts per la
legislació vigent. En aquest sentit cal tenir en compte que la qualificació urbanística de les zones
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incloses en el PAU són uniformes i per tant el repartiment de les càrregues imputables serà també
uniforme en base als paràmetres aplicables sobre el sòl net de parcel·la.
Amb l’inici de l’expedient de reparcel·lació s’inicia la data per determinar els drets dels propietaris
afectats.
En els casos de discrepància entre els títols i la realitat física de les finques, es considerarà que
preval aquesta sobre aquells.

10.2 CESSIONS OBLIGATÒRIES I SERVITUDS
La transmissió al municipi dels terrenys de cessió que es determinen a l’article 44.1.b) del TRLUC
de i 42, b) del RLUC, serà obligatòria i gratuïta.
Les finques destinades pel planejament a domini i ús públic s’han adjudicat com a finques
independents segons l’ús previst al planejament i consten als plànols:
- Serveis tècnics
- Sistema Viari
- Sistema de Torrents i rieres
- Protecció de paisatge
- Verd públic
- Equipaments
Part d’aquestes finques, concretament les finques aportades 67 a 83, provenen de cessions
gratuïtes formalitzades per la família Balanzó Solà a l’escriptura de 20.02.2009, amb número de
protocol 754 atorgada davant del Notari de Barcelona Joan Rúbies Mallol -annexada al projecte de
reparcel·lació -, cessions no inscrites en el seu dia i que mitjançant el projecte s’immatriculen
degudament.
La resta de finques qualificades de sistemes (vialitat, serveis tècnics, torrents i rieres i zona verda)
són terrenys de cessió obligatòria provinents de les finques aportades 4974 i 546, dels quals se
segreguen per a la seva cessió en els termes que s’indica a la referida escriptura, on s’indica que
part d’aquestes finques es destina a les cessions que correspongui.
Cal prendre en consideració l’afectació a vial que afecta les finques registrals 1258 i 3816
(aportades FA 3 i 42, resultants FR 3 i 42, respectivament), ambdues titularitat de Teresa Acosta
Viñals. Aquesta afectació, de 85,98 m2 i 63,16m2 a cada finca prové del planejament.
D’altra banda, el projecte de reparcel·lació preveu integrar les servituds existents localitzades en
les finques resultants següents: 2a, 25, 28, 34, 43, 701 i 708.
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Atès que les servituds se situen majoritàriament en les àrees no edificables de la parcel·la, sense
que la servitud suposi cap reducció dels paràmetres bàsics urbanístics no es pot valorar la
indemnització en base al valor del sòl de la parcel·la. D’altra banda si bé la dimensió del tub està a
l’entorn de 0,5m, la servitud abasta 3m d’ampla, majoritàriament, a fi de reservar espai per al
treball de possible maquinària. A tal efecte, l’espai de reserva del tub té un valor similar al valor
del sòl, mentre que els de protecció són més baixos en tant l’ús és menys restrictiu.
A tal efecte, s’ha considerat un valor del 60% del valor del sòl net, que representa un 95% sobre
el sòl ocupat per la infraestructura en què la limitació és important i un 50% per l’espai de
protecció. Per tant, el valor de la indemnització es fixa en: 60% x 139,82€/m2 = 83,89€/m2.

10.3 LLISTAT DE FINQUES RESULTANTS
El Projecte incorpora la descripció de les finques resultants d’acord amb el requisits determinats a
la legislació hipotecària (article 7.7 del Reglament sobre inscripció al Registre de la Propietat
d’actes de naturalesa urbanística aprovat pel Reial Decret 1093/1997).
Les finques resultants de l’ordenació es grafien als plànols de la reparcel·lació, que es formen part
d’aquest projecte.
Les finques de resultat són:
1.- Les finques descrites com a sistemes, que s’han d’inscriure en el Registre a nom de
l’Ajuntament de Vacarisses. L’aprovació del projecte comporta la cessió de ple dret al municipi
dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta (art. 124).
2.- Les parcel·les incloses en l’àmbit de la unitat d’actuació.
El detall de les finques aportades s’expressa a l’ANNEX núm. 5 d’aquest Projecte.
El quadre resum de finques aportades s’adjunta com ANNEX 6.
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11. DESPESES D’URBANITZACIÓ
L’article 144.1.d).1r del Reglament de la Llei d’urbanisme exigeix que el text de la memòria del
Projecte de reparcel·lació incorpori el pressupost provisional de despeses d'urbanització. Per tant,
les càrregues urbanístiques corresponen a les del projecte d’urbanització.

XARXA ABASTAMENT

243.896,64 €

XARXA SANEJAMENT

336.633,50 €

VIALITAT

409.573,17 €

SENYALITZACIÓ

2.268,19 €

MILLORES DE CAPTACIÓ

104.286,58 €

MILLORES DIPOSIT

179.776,15 €

CAMBRA DE VÀVULES

29.491,32 €

GESTIÓ DE RESIDUS

1.647,02 €

SEGURETAT I SALUT

18.329,68 €

TOTAL PROJECTE URBANITZACIÓ (PEM)

1.325.902,25 €

DESPESES GENERALS (13%)

172.367,29 €

BENEFICI INDUSTRIAL (6%)

79.554,14 €

TOTAL PROJECTE URANITZACIÓ (PEC SENSE IVA)

1.577.823,68€

Concepte

Import (€)

El cost total de la gestió urbanística és el següent:

Execució del projecte d'urbanització bàsica del polígon (PEC)
Topogràfic

1.577.823,68 €
4.000,00€

Redacció i tramitació de projecte de reparcel·lació

18.000,00€

Redacció i tramitació de projecte d’urbanització

14.600,00€

Direcció de les obres i CSS

38.300,18 €

Inscripcions registrals i certificacions registrals

21.499,44€

Ajuts i subvencions

-18.000 €

TOTAL DESPESES

1.656.223,30 €

IVA 21 %

347.806,89 €

TOTAL DESPESES IVA INCLÒS

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

2.004.030,19 €

27

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
Memòria justificativa

12. JUSTIFICACIÓ DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL
El Compte de Liquidació Provisional determina les quantitats econòmiques que correspon abonar
o percebre als interessats en la reparcel·lació com a resultat del procés de redistribució de
beneficis i càrregues.
Els resultats d'aquest compte tindran el caràcter de provisionals fins que s'aprovi la liquidació
definitiva de la reparcel·lació, d'acord amb allò previst a l'article 149 Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i articles 19 i 20 del RD 1093/1997,
Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecaria sobre inscripció en el Registre de la Propietat
d'Actes de Naturalesa Urbanística.
El compte de liquidació provisional, que s’incorpora com a ANNEX 7 d’aquest Document, inclou,
segons l'article 149 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme, els següents conceptes:
l. Despeses d'urbanització, que venen determinades per:
a) El cost de les obres d'urbanització (vialitat, sanejament, subministrament d'aigua i energia
elèctrica, enllumenat públic, arbrat, jardineria i construcció d'elements de tancament de finques
resultants, etc.).
S'ha de precisar que els costos de les obres d'urbanització s’hauran de fixar concretament un cop
realitzat el corresponent projecte d’urbanització, en funció dels amidaments definitius i la
determinació final dels costos d'enllaç de les xarxes de serveis del sector amb els sistemes
generals municipals.
b) El present projecte inclou com a despeses d'urbanització la consolidació dels murs de contenció
i dels elements de tancament de parcel·la que calgui enderrocar com a conseqüència de la seva
incompatibilitat amb el planejament. La construcció d'aquests elements a càrrec del projecte - en
substitució de les indemnitzacions que haguessin correspost als propietaris afectats per l'enderroc
dels murs i tanques afectats per l'ampliació de vials- podria resultar en aquest cas de tot punt
imprescindible, per tal de garantir la necessària simultaneïtat entre la construcció o reposició
d'aquests elements i l'execució de les obres d'urbanització.
c) Les indemnitzacions procedents per l'enderroc de construccions, destrucció de plantacions,
obres i instal·lacions, així com per l'extinció de servituds i drets que siguin incompatibles amb la
nova ordenació.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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d) Despeses del projecte, com ara les indemnitzacions per defecte d’adjudicació, a satisfer als
propietaris als quals no s'adjudica sòl, o se'ls adjudica en menor proporció a la seva aportació, així
com les indemnitzacions per la constitució de servituds necessàries per a l'execució de serveis
tècnics. Així com, la Direcció i la Coordinació de Seguretat i Salut del Projecte d’Urbanització.
e) La previsió de les despeses necessàries per a la formalització i inscripció en el Registre de la
Propietat del Projecte de Reparcel·lació.

13. EFECTES DE L’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
L’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació té els efectes que determina l’article 127 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Concretament, el que reflecteix la Base 17ª:
17.1.- L’edificació dels terrenys es farà una vegada s’hagin acceptat per l’Ajuntament els
terrenys de cessió obligatòria i gratuïta i les obres d’urbanització.
17.2.- No obstant l’anterior i d’acord amb l’article 39 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, les obres
d’urbanització i les d’edificació podran executar-se simultàniament un cop el Projecte de
reparcel·lació hagi quedat inscrit al Registre de la Propietat, quan per l’estat d’execució de
les obres d’urbanització pendents sigui previsible que els terrenys tindran la condició de
solar a l’acabament de l’edificació i quan l’execució simultània d’aquestes obres no
s’interfereixin mútuament de manera greu.
17.3.- Els promotors o propietaris que al realitzar les seves pròpies obres malmetin la
infraestructura executada abans de ser acceptada per l’administració, hauran de fer front al
100 % de les despeses de reposició.
D’acord amb la Base 11ª les finques resultants queden afectes, amb caràcter real, al pagament del
resultat del compte de liquidació provisional del projecte, així com de l'import de la quota que
pugi correspondre del compte de liquidació definitiva. Aquesta afecció s'inscriurà en el Registre
de la Propietat.
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14. PETICIONS AL REGISTRE DE LA PROPIETAT.
Es sol·licita del Registre de la Propietat:
1. La inscripció dels excessos de cabuda i agrupació practicada en aquest projecte.
2. La inscripció de les finques qualificades com a serveis tècnics zones verdes, vialitat i
equipament tècnics a favor de l’Ajuntament de Vacarisses
3. L’afectació de les finques d’aprofitament privat al compte de liquidació provisional i al seu
respectiu percentatge en el compte de liquidació definitiva.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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15. PLÀNOLS.

1 – SITUACIÓ I ÍNDEX GENERAL (E: 1/5000 din A1)
2 – EMPLAÇAMENT

(E: 1/2000 din A1)

3 – PLANEJAMENT VIGENT

(E: 1/1000 din A1)

4 - ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT SEGONS CADASTRE (E: 1/1000 din A1)
5 – FINQUES APORTADES

(E: 1/1000 din A1)

6 – FINQUES RESULTANTS

(E: 1/1000 din A1)

7 – FINQUES RESULTANTS SISTEMES

(E: 1/1000 din A1)

8 - SUPERPOSICIÓ FINQUES APORTADES I RESULTANTS

(E: 1/1000 din A1)

9 –SERVITUDS DE PAS (E: 1/1000 din A1)

Equip Redactor,

Ricard A. Casademont i Altimira, arquitecte.
Febrer 2019
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ANNEX 1 – Relació de persones interessades

Titulars del dret de propietat:
Acosta Viñals, Teresa
Titular de les FA 1, 3, 30, 42, registrals 207, 1.258, 3.236, 3.816.
Figueras Prat, Josefa
Titular de la FA 1, registral 357.
Llorens Morraja, Martin
Navarro Casarramona, Maria
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 4, registral 1.825.
Llorens Morraja, Martin
Titular de la FA 51, registral 4.134
VITO BOSCH, JORDI
Cortés Robles, Maria Carmen
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 5, registral 2.895.
GALDON GIL, JUAN
Anguita Pereira, Montserrat
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 6, registral 2.896.
MARTINEZ GARCIA, GREGORIO
Titular de la FA 7, registral 2.897.
VIDAL JUNCOSA, ENRIQUE
Ventós Bartrina, Ana María
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ANNEX 1 – Relació de persones interessades

Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 8, registral 2.898.
VIDAL REYMUNDO, ANTONIO
Juncosa Bas, Núria
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 9, registral 2.899.
Pozo Morales, Benito
Titular de la FA 10, registral 2.901.
Mesa Segarra, Francisco Luis
Titular de la FA 11, registral 2.902.
Conejo Doblas, Juan Carlos
Godino Colorado, María Dolores
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de les FA 12 i FA 57, registrals 2.903 i 4.298.
Serres Cangros, Santiago
Sánchez Hernández, Maria Pilar
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 13, registral 2.904.
Lopez Téllez, Francisco
Romera Castillo, Dolores
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 14, registral 2.905.
Guisado Foj, Jose Andrés o José André
Titular de la FA 15, registral 2.955.
Ocaña Quijada, Isidro
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Marín Navarro, Inés
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 16, registral 2.956.
Rodríguez Acevedo, Diego
García Sanz, Mercedes
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 17, registral 2.957.
Segons indica la documentació facilitada per l’Ajuntament, pertant a Óscar Méndez Almansa, i
Laura Torrente Reyes. Transmissió pendent d’inscripció i d’acreditació.

Valbuena Castillo, Monica
Valbuena Castillo, Yolanda
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 18, registral 2.958.
Montoya Ubeda, Juan
Palomares Olver, Teresa
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 19, registral 2.959.
Sabalete Lopez, Miguel
Titular de la FA 20, registral 2.960.
Ordoñez Bernardo, Maria Luisa
Titular de la FA 21, registral 2.961.
Sanchez Galera, Agustin Gonzalo
González Caparrós, Isabel
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Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 22, registral 2.962.
Cordero Ramajo, Luis
Romera Castillo, Carmen
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 23, registral 2.963.
Herrero Gonzalez, Milagros
Titular d’una meitat indivisa i de l’usdefruït de la FA 24, registral 2.964.
Egea Herrero, María Inés
Titular de la nua propietat d’una meitat indivisa de la FA 24, registral 2.964.
Iborra Sala, Jordi
Titular de les FA 25 i 41, registrals 2.982 i 3.731.
Palop Barrios, Alejandro Jose
Barril Sender, Xènia
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 26, registral 2.983.
Bernardo García, Nieves
Titular d’una meitat indivisa, de la FA 27, registral 2.984.
Ordóñez Bernardo, María Luisa
Ordóñez Bernardo, Nieves Ángeles
Ordóñez Bernardo, Montserrat
Ordóñez Bernardo, César Gerardo
Ordóñez Bernardo, Ana Cristina
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Titulars d’una desena part indivisa, respectivament, de la FA 27, registral 2.984.
Segons indica la documentació facilitada per l’Ajuntament, pertany a Pau Cazorla Payan.
Transmissió pendent d’inscripció i d’acreditació.
Guntin Pérez, Antonio
Sánchez Ávila, Matilde
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 28, registral 2.985.
DIAZ CABREERA, JUAN
Martínez Méndez, Concepción
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 29, registral 3.105.
Ajuntament de Vacarisses
Titular de les FA 31, 32 i 33, registrals 3286, 3287 i 3288, respectivament.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (inscrita a nom de l’absorbida Catalunya Banc, SA)
Titular de la FA 34, registral 3.402.
Colominas Guardia, Carles
Blanxart Ribet, Anna
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 35, registral 3.403.
Yera Morales, Juana
Titular de la FA 36, registral 3.404.
Banco Popular Español, Sa
Titular de la FA 37, registral 3.514.
Portero Garcia, Jose Antonio
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Titular de la FA 38, registral 3.605.
Moyano Corral, Miguel
Moscardó Escandel, Desamparados
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 39, registral 3.713.
Iborra Sala, Jaime
Titular de la FA 40, registral 3.730.
Viera Flores, Juan Marcos
Lorente Catena, Celedonia
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 43, registral 3.920.
Garcia Rodriguez, Luis
Ordóñez Bernardo, Montserrat
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 44, registral 3.922.
Liagre Jeanne Marie A
Titular de la FA 45, registral 4.046.
Lozano Ordoñez, Roberto
Pineda Muñoz, Elisabet
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 46, registral 4.047.
Promo-Llar Vacarisses, SL
Titular de la FA 47, registral 4.051.
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Marin Rica, Felisa
Titular de l’usdefruït de la FA 48, registral 4.052.
Soriano Marín, Laura
Titular de la nua propietat de la FA 48, registral 4.052.
Rodriguez Gomez, Javier
Cazorla Martínez, Nacha
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 49, registral 4.053.
Galbarro Milena, Antonio
Paniagua Jimeno, Florentina
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 50, registral 4.123.
Vega Del Jesus, Jose Ramon
Torrent Martínez, Ana María
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 52, registral 4.221.
Esquerda Gall, Juan
Pérez Mateu, María
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 53, registral 4.234.
Montoya Úbeda, Juan
Palomares, Oliver, Teresa
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 54, registral 4.239.
Montoya Palomares, Juan Francisco
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Titular de la FA 55, registral 4.240.
Remolina Torres, Eva
Pérez Fernández, Jorge
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 56, registral 4.248.
Bernet Olive, Alexandre
Rojas Aguayo, Dolores
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 58, registral 4.298.
Bernat Gonzalez, Miguel Adolfo
Castro Escoriza, Lídia
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 59, registral 4.364.
Franco Espada, Francisco Javier
Peña Fabres, Emma
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 60, registral 4.365.
Alarcon Escobar, Daniel
Merino Aguilera, Francisca
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 61, registral 4.810.
Fresneda Ortiz, Antonio
Pérez Castillo, María del Carmen
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 62, registral 4.811.
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Lozano Ordoñez, Victor
Titular de la FA 63, registral 4.814.
Hurtado Gonzalvez, Raul
López Fenoy, Natura
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 64, registral 5.318.
Garcia Ordoñez, Francisco Javier
Barraquer Artis, Andrea
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 65, registral 5.363.
Lopez Ramos, Ricardo
Vaquerizo Liébana, Sònia
Titulars de la meitat indivisa, respectivament, de la FA 66, registral 5.400.
De Balanzo Sola, Iago
Titular de les FA 801, 802, 803, 809, 810. Cotitular de les FA 101, 501.
De Balanzo Sola, Sergi Antoni
Titular de les FA 804, 805, 086, 087, 080. Cotitular de les FA 101, 501
De Balanzo Sola, Juan Gualberto
Cotitular de les FA 201, 202, 203, 204, 205, 301 302, 303, 401, 402, 601, 602, 603, 604,
605/606, 701, 702, 703, 704, 075, 076, 707, 708, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 1001, 1002,
1003, 1004, 1005, 1006, 1007.
La Creu Quatre, SL
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Cotitular de les FA 201, 202, 203, 204, 205, 301 302, 303, 401, 402, 403, 404, 601, 602, 603,
604, 605/606, 701, 702, 703, 704, 075, 076, 707, 708, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 1001, 1002,
1003, 1004, 1005, 1006, 1007.
De Balanzo Sola, Maria Dolores
Cotitular de les FA 201, 202, 203, 204, 205, 301 302, 303, 401, 402, 403, 404, 601, 602, 603,
604, 605/606, 701, 702, 703, 704, 075, 076, 707, 708, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 1001, 1002,
1003, 1004, 1005, 1006, 1007.
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Titulars d’altres drets:
de Vilallonga Girona, Juan
Titular Servitud domini directe sobre les FA 3, 29, 42, registrals 1258, 3.015, 3.816,
respectivament
Llorens Navarro, Jordi
Llorens Navarro, Aleix
Titulars de l’atribució successòria que grava les FA 4 i 51, registrals 1.825 i 4.134,
respectivament.
CaixaBanc, SA (Caixa d’estalvis i Pensions de Barcelona, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Navarra)
Titular de les hipoteques que graven les FA 5, 39, 43, 44, 50, 52, 53, 66, registrals 2.895, 3.713,
3.920, 3.922, 4.123, 4.221, 4.234, 5.400, respectivament.
Bankia (Bancaja, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid)
Titular de la hipoteca que grava les FA 6, 17, 23 i 25, registrals 2.896, 2.957963 i 2.982,
respectivament.
Rosario Rubia Valverde
Titular de la l’embargament que grava la FA 6, registral 2.896.
L’Ajuntament no disposa de les dades personals d’aquesta interessada.
Banco Mapfre, SA
Titular de la hipoteca que grava la FA 10 , registral 2.901.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Argentaria Caja postal y Banco Hipotecario, SA / Caixa
d’Estalvis de Catalunya, Unnim, Caixa d’Estalvis de Terrassa, Caixa d’Estalvis de Sabadell)
Titular de les hipoteques que graven les FA 15, 21, 22, 38, 49, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65,
registrals 2.955, 2.961, 2.962, 3.605, 4.053, 4.248, 4.298, 4.299, 4.364, 4.811, 5.318, 5.363,
respectivament.
Bankinter

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

55

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 1 – Relació de persones interessades

Titular de les hipoteques que graven les FA 18, FA 61, registrals 2.958, 4.810, respectivament.
Unión de Créditos Inmobiliarios, SA EFC
Titular de la hipoteca que grava la FA 20 , registral 2.960.
Banc de Sabadell (Caixa d’Estalvis del Penedès)
Titular de les hipoteques que graven les, FA, FA 46, FA 55, FA 63, registrals , , 4.047, 4.240,
4.814, respectivament.
Banco Pastor - Grupo Santander
Titular de la hipoteca que grava la FA 22, registral 2.962.
ING Bank NV Sucursal a Espanya
Titular de les hipoteques que graven la FA 26, 45, registrals 2.983, 4.046, respectivament.
Tresoreria General de la Seguretat Social de Barcelona – URE 08/21 de Terrassa
Titular de l’anotació preventiva d’embargament sobre la desena part indivisa de la FA 27,
registral 2.984, propietat de Nieves Ángeles Ordóñez Bernardo.
Titular de l’anotació preventiva d’embargament sobre la meitat indivisa de la FA 43, registral
3.920, propietat de Juan Marcos Vieira Flores.
Titular de l’anotació preventiva d’embargament sobre la meitat indivisa de la FA 60, registral
4.365, propietat de Francisco Javier Franco Espada.
Banco Santander SA (Banco Español de Crédito
Titular de la hipoteca que grava la FA 11, 35 , registral 2.902, 3.403.
Agència Tributària de Catalunya
Titular de l’anotació preventiva d’embargament sobre la meitat indivisa de la FA 43, registral
3.920, propietat de Juan Marcos Vieira Flores.
Titular de l’anotació preventiva d’embargament sobre la meitat indivisa de la FA 60, registral
4.365, propietat de Francisco Javier Franco Espada.
Ibercaja Banco, SA
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Titular de la hipoteca que grava la FA 60, registral 4.365.
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ANNEX 2: RELACIÓ DE FINQUES APORTADES

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

59

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 2 – Relació de finques aportades

FINCA APORTADA 1
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 130 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,0874 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 207 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Casa d'un cos situada a Vacarisses i punt conegut per Pala, assenyalada amb el"
número vint de les cases m camp, es compon de planta baixa amb una superfície construïda de
cent vint-i-cinc metres quadrats, pis amb una superfície construïda de cent vint-i-cinc metres
quadrats i la seva coberta, una miqueta ruïnosa, edificada sobre un solar de cent trenta metres
quadrats. AFRONTA: a Orient, amb casa dels hereus de Miguel Torrella, coneguda per casa
franelo i al migdia, Ponent i Nord, amb terres dels mateixos hereus de Torrella. Referència
Cadastral: NO CONSTA .”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 130 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 96 m2, cal entendre que la representació gràfica
cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que estableix
l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 2468,
llibre 82 de Vacarisses, foli 146, finca 207.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 6068001DG0066N0001HL
DOMINI VIGENT: Pertany en ple domini a Teresa Acosta Vinyals, per títol de d’herència segons
escriptura autoritzada pel Notari de Manresa, Secundino José García Cueco el 14.11.1995

CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registralment.
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CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 1.
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FINCA APORTADA 2
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 5.454,47 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 3,6684 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 357 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“RÚSTICA-. Una peça de terra, identificada com dues parcel·les, números quatre i vuit del carrer
ROMEU, de Vacarisses; de total cabuda dues quarteres i mitjana equivalents a noranta-un àrees,
setanta-sis centiàrees i quaranta decímetres quadrats, parteix hort, parteix cultiu i parteix erm i
rocales, dins de la qual existeix una casa de conreu i una altra casa de planta baixa i un pis.
LIMITA: En junt per Orient i migdia, amb Mas Pala, Ponent, amb terres de Salvio Casals, i al Cerç,
amb les de Francisco d’Asís Ventayol “
SEGREGACIÓ: De la finca descrita únicament 5.454,47 m2 queden inclosos dins de l’àmbit
objecte de reparcel·lació.
Per tant, se segreguen de la matriu els m2 indicats:
URBANA-. Parcel·la situada en el Polígon d’Actuació de La Creu del terme municipal de
Vacarisses, formada per una porció de terreny irregular assimilable a un trapezi, amb una
superfície de cinc-mil quatre-cents cinquanta-quatre amb quaranta-set metres quadrats
(5.454,47 m²), dins la qual existeix una casa de conreu, i una casa de planta baixa i pis. AFRONTA:
al Nord, amb terrenys urbans de la urbanització de El Ventayol, i amb terrenys de la finca
segregada; al Sud, amb el Camí de Romeu; a l’Est, amb Camí de Romeu, i amb terrenys de la
finca segregada; a l’Oest, amb terrenys urbans inclosos en el Polígon d’Actuació El Ventayol del
municipi de Vacarisses.
Aquesta finca segregada és la que queda inclosa dins de l’àmbit.
Després de la segregació practicada la finca matriu queda amb la següent superfície:
RÚSTICA.- Una peça de terra, identificada com dues parcel·les, números quatre i vuit del carrer
Romeu, de Vacarisses; de total cabuda tres mil set-cents vint-i-un amb noranta-tres metres
quadrats (3.721,93 m²), parteix horts, parteix cultius i parteix erm i rocales, dins de la qual
existeix una casa de conreu. AFRONTA: al Nord-Oest amb terrenys urbans de la urbanització de
El Ventayol; al Sud-Oest amb terrenys de la finca segregada; i al Sud i Est amb Mas Palà.
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INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 3287,
llibre 127 de Vacarisses, foli 120, finca 357.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 6068101DG0066N0001BL de l’immoble.
DOMINI VIGENT: Pertany en ple domini a Josefa Figueras Prat, per títol de d’herència segons
escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Mario Rafael Romero García en data
20.05.1999.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: Consten tres edificis.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb les finques
resultants 2a i 2b.
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FINCA APORTADA 3
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 742,68 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,4995 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 1.258 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“RÚSTICA: Porció de terreny cultiu situada en el municipal de Vacarisses, en la partida de la
COMA, de cabuda disset mil dos-cents pams quadrats, equivalents a sis-cents quaranta-nou
metres vuitanta-cinc decímetres també quadrats. LIMITA al Nord amb resta de finca de Trinidad
Viñals; mitjançant camí; a l'Est amb aquesta resta, també mitjançant camí; al Sud, amb Miguel
Segarra, mitjançant terreny i camí; i a l’Oest, amb N. Franquesa, mitjançant terraplè”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 742,68 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 776 m2, cal entendre que la representació gràfica
cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que estableix
l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 931, llibre
23 de Vacarisses, foli 47, finca 1.258.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868007DG0056N0001HG
DOMINI VIGENT: Pertany en ple domini a Teresa Acosta Viñals, per títol de de compravenda
segons escriptura autoritzada pel Notari de Sabadell Sr. José Aguirre Charro en data 15.01.1976.
CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
DOMINI DIRECTE a favor de JUAN DE VILALLONGA GIRONA, a qui li pertany per adjudicació que
se’ls va fer en la divisió de béns practicada amb els co-titulars de l'expressat dret real Salvador i
Maria Antonia de Vilallonga de Carcer, en escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona don
Luis Roca-Sastre Muncunill, a vint-i-set de Juliol de mil nou-cents setanta-u, ratificada per una
altra autoritzada pel propi Notari, a vint-i-quatre d'Agost del mateix any, que, juntament amb
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un testimoniatge de la descripció de tots els béns objecte de divisió lliurat pel citat Notari, a vinti-set de Juliol de mil nou-cents setanta-u, va motivar, amb data vuit de Març de mil nou-cents
setanta-sis, la inscripció 3° de la finca 1258 al foli 46 del Tom 931 Llibre 23 de Vacarisses i extinció
d'usdefruit i consolidació, que va motivar amb data quinze de novembre de dos mil deu, la
inscripció 5a.
Al marge de la citada inscripció de domini, s'ha emplenat la Disposició Transitòria 3" de la Llei
de Censos del Parlament de Catalunya 6/1990 de 16 de Març, quedant acreditada la vigència del
cens, que resulta d'aquesta inscripció.
EDIFICIS: Hi ha una edificació.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 3.
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FINCA APORTADA 4
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 2.312,05 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 1,5550 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 1.825 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: ; HABITATGE UNIFAMILIAR aïllat situada en terme municipal de Vacarisses, procedent
de l'hereteu Paló, carrer Dels Torrents número dos; consta de planta baixa destinada a habitatge
de superfície construïda cent vuitanta-vuit metres setanta-cine decímetres quadrats, més tres
porxos de superfícies construïdes, un de divuit metres vuitanta decímetres quadrats, un altre de
dicciséis metres vint decímetres quadrats i l'altre de cinc meves quaranta-sis decímetres
quadrats, i quatre edificacions auxiliars independents destinades a diferents usos de superfícies
construïdes, una de vuitanta-un nenes trenta decímetres quadrats, una altra de quaranta-cinc
metres vuitanta decímetres quadrats, una altra de cinc metres setanta-cinc decímetres quadrats
i l'altra de dos metres seixanta-sis decímetres quadrats, edificada sobre un solar que té una
superfície de dues mil dos-cents seixanta-un metres vuit decímetres quadrats, dels quals les
citades edificacions ocupen en total una superfície de tres-cents seixanta-quatre metres setantados decímetres quadrats. LIMITA: Nord, amb camí, Sud, Explosa, SA o els seus successors; Est
Riera del Palà i Oest, Camí de Monistrol a Vacarisses.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 2.312,05 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 2305 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 2240,
llibre 81 de Vacarisses, foli 47, finca 1.825.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 596760IDG0056N000ILG
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DOMINI VIGENT: Pertany a Maria Navarro Casarramona, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, i a Martin Llorens Morraja, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de
de compravenda segons escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Tomàs Jiménez Duart
en data 29.01.1995.
Declarada l'obra nova mitjançant escriptura atorgada a Terrassa, davant el Notari Alfonso Auría
Paesa el 03.05.2001.
CÀRREGUES: Consten inscrites les següents càrregues:
Atribució successòria de la nua propietat duna meitat indivisa d'aquesta finca, efectuada per
Martín Llorens Monaja, a favor del seu fill Jordi Llorens Navarro, de manera que l'afavorit
l'adquirirà al moment de la mort de l’atribuent, passant l'usdefruit a l'esposa del titular Maria
Navarro Casarramona. El beneficiari quedarà substituït vulgarment pels seus respectius
descendents, i en defecte d’això pel seu germà Aleix Llorens Navarro, conforme a l'article 431-8
del CCC, i amb els efectes de l'article 431-30, segons es dedueix de la nota al marge de la
inscripció 3a de data 18 d'agost de 2010.
Atribució successòria de la nua propietat duna meitat indivisa d'aquesta finca, efectuada per
Maria Navarro Casarramona, a favor del seu fill Jordi Llorens Navarro, de manera que l'afavorit
l'adquirirà al moment de la mort de l’atribuent, passant l'usdefruit a l'esposa del titular Martín
Llorens Monaja. El beneficiari quedarà substituït vulgarment pels seus respectius descendents,
i en defecte d’això pel seu germà Aleix Llorens Navarro, conforme a l'article 431-8 del CCC, i amb
els efectes de l'article 431-30, segons es dedueix de la nota al marge de la inscripció 3a de data
18 d'agost de 2010.
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registralment.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 4.
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FINCA APORTADA 5
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.163,28 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,7824 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.895 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Habitatge unifamiliar aïllat situada en terme de Vacarisses, amb enfront del Camí de
la Creu, número vint-i-nou, "El Pala”; es compon de planta baixa amb una superfície edificada de
setanta-set metres noranta decímetres quadrats i planta primera de cinquanta-vuit metres
vuitanta-dos decímetres quadrats, la total superfície construïda és de cent trenta-sis metres
setanta-dos decímetres quadrats; s'aixeca sobre un terreny que constitueix la parcel·la número
cinquanta-dos, que ocupa una superfície de mil noranta-vuit mares quadrats, igual a vint-i-nou
mil cinquanta-tres pams quadrats. La resta de solar és de jardí i pati. LIMITA en el seu conjunt:
Est, carrer en línia de vint-i-cinc metres trenta-cinc centímetres; Oest, límit de finca; Sud i Nord,
respectivament parcel·les cinquanta-tres i cinquanta-una, en línies respectives de quaranta-nou
metres cinquanta centímetres i quaranta-cinc metres." Referència Cadastral:
5560818DG0056S0001SM”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 1.163,28 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 1.147,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 1848,
llibre 48 de Vacarisses, foli 2, finca 2.895.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560818DG0056S0001SM
DOMINI VIGENT: Pertany a Maria Carmen Cortes Robles, pel que fa al ple domini de seixantanou enters dinou centenes per cent de la finca; i a Jordi Vito Bosch, pel que fa al ple domini de
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trenta enters vuitanta-una centenes per cent de la finca, per títol de de compravenda atorgada
davant del Notari de Terrassa, Juan Manuel Álvarez-Cienfuegos Suárez el 10.10.2005
CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
HIPOTECA a favor de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, en garantia d'un crèdit fins al límit
de dos-cents cinquanta-quatre mil euros i en garantia del saldo resultant de la liquidació del
compte de crèdit que es dirà, fins a la quantitat de tres-cents dotze mil quatre-cents vint euros
quantitat que es desglossa en els següents imports i conceptes, a saber: fins a dos-cents
cinquanta-quatre mil euros en concepte del límit del crèdit fins a vuit mil vuit-cents noranta
euros en concepte d'interessos ordinaris reportats durant els últims sis mesos al tipus màxim
establert; fins a quaranta-nou mil cinc-cents trenta euros en concepte d'interessos de demora
durant els últims divuit mesos, i al tipus pactat, en la part, tant dels interessos ordinaris com dels
de demora que no resulti garantida per la seva inclusió en el límit del crèdit concertat, i de la
quantitat de vint-i-tres mil trenta euros en concepte de costes en cas de reclamació judicial; la
part hipotecant, previ manifestar que no constitueix per a cap d'ells el seu domicili habitual i es
taxa per a subhasta en dos-cents noranta-un mil sis-cents vint euros amb noranta-quatre
cèntims i s'assenyala com a domicili per a notificacions i requeriments en la finca hipotecada. el
venciment final del crèdit no podrà excedir, en cap cas, el dia trenta-u d'octubre de dos mil
trenta-cinc. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel notari de
Terrassa, Juan Manuel Álvarez-Cienfuegos Suárez, el dia deu d'octubre de l'any dos mil cinc, que
va motivar amb data vint-i-quatre de novembre de l'any dos mil cinc, la inscripció
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registralment.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 5.
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FINCA APORTADA 6
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 427,76 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,2877 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.896 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT en construcció, situada en municipal de Vacarisses,
carrer Nord numero u, de la Urbanització "La Creu". Té una superfície construïda de noranta-nou
metres vint-i-tres decímetres quadrats, distribuir en planta baixa destinada a habitatge i porxo.
Edificada sobre una porció de terreny de quatre-cents vint-i-tres metes quadrats, en el plànol
general de la finca. AFRONTA: Nord, en línia de lenta metres, parcel·la número divuit; Est, en línia
de dotze metres, Carter; Sud, en línia de trenta-dos metres, carrer mitjançant riera seca; llest, en
línia de quinze metres i trenta centímetres, parcel·la número dinou."
OBSERVACIONS:
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecaria es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral. Referència Cadastral: 5569610DG0056N0001MG”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 427,76 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 445,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 2545,
llibre 85 de Vacarisses, foli 44, finca 2.896.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569610DG0056N0001MG
DOMINI VIGENT: Pertany a Juan Galdón Gil, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
títol de de compravenda atorgada davant de la Notària de Barcelona, Maria Isabel Gabarró
Miquel el 18.04.1997; i a Montserrat Anguita Pereira, pel que fa al ple domini d’una meitat
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indivisa, per títol de de compravenda atorgada davant de la Notària de Sant Vicenç de Castellet
Maria Isabel Rico Martínez el 19.01.2006.
Declarada l'obra nova mitjançant escriptura atorgada a Sant Vicenç de Castellet, davant la
Notària Maria Isabel Rico Martínez amb protocol 102, el dia 19 de gener de 2006, segons la
Inscripció 5a, de data 22 de Febrer de 2006, al Foli 45, del Llibre 85, Tom 2545 de
No s'han acreditat les garanties de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, per ser una obra nova
declarada com autopromotor, per tant en cas de transmissió d’aquesta finca en un terme de 10
anys, hauran d'acreditar-se les mateixes, segons consta en la nota al marge de la inscripció 5a
de data vint-i-quatre d'octubre de dos mil set, de la finca 2896 de Vacarisses.
CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
HIPOTECA a favor de Bankia, SA.- abans Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid- en
garantia d'un préstec de a) cent seixanta mil euros de capital del préstec. b) divuit mesos
d'interessos ordinaris al tipus màxim del tretze per cent. c) vint-i-quatre mesos d’interessos
moratoris al tipus màxim del tretze per cent. d) vint-i-quatre mil euros per a costes i despeses.
la durada del préstec serà de tres-cents seixanta mesos explicats des de la data de l'atorgament.
taxada en dos-cents setanta-cinc mil nou-cents euros. Constituïda sobre aquesta finca,
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa, Angel Garcia Diz, cl dia catorze de Març
de l'any dos mil vuit, que va motivar amb data vint-i-u d’abril de l'any dos mil vuit, la inscripció
8.
AMPLIADA la hipoteca precedent com s'indica en les inscripcions 10 i 11.
AMPLIADA I MODIFICADA la hipoteca de la inscripció r a favor de Bankia, SA, -anteriorment Caixa
d'Estalvis i Mont de pietat de Madrid- quedant quant a l'ampliat i modificat en els següents
termes: ampliant el préstec inicial en tres mil cinc-cents cinquanta-dos euros amb set cèntims,
per la qual cosa després d’aquesta ampliació la quantitat pendent serà de cent seixanta-un
euros. nova responsabilitat hipotecària: com a conseqüència de l'ampliació, queda modificada
la responsabilitat hipotecària en els següents termes: cent seixanta-tres mil cinc-cents
cinquanta-dos euros amb set cèntims de principal; divuit mesos d'interessos ordinaris al tipus
màxim del tretze per cent; vint-i-quatre mesos d'interessos de demora al tipus màxim del tretze
per cent; i la quantitat de vint-i-quatre mil cinc-cents trenta-dos euros amb vuitanta-un cèntims
per a costes i despeses. la durada del préstec serà de quatre-cents setanta-vuit mesos explicats
des de la data d’atorgament de l'escriptura motivo d’aquest seient, tot això en escriptura
autoritzada el dia deu de Novembre de dos mil onze, pel Notari de Terrassa, Fernando Pérez
Sauquillo i Conde, que va motivar la inscripció 10 de data tres de Febrer de dos mil dotze.
AMPLIADA I MODIFICADA la hipoteca de inscripció 8a ampliada per la 10a a favor de Bankia, SA,
-anteriorment Caixa d'Estalvis i Mont de pietat de Madrid- quedant quant a ampliat i modificat
en els següents termes: ampliant el préstec inicial en dos mil cinc-cents tretze euros amb
cinquanta-quatre cèntims, per la qual cosa desares d’aquesta ampliació la quantitat pendent
serà de cent seixanta-tres mil euros. nova responsabilitat hipotecària: com a conseqüència de
l’ampliació, queda modificada la responsabilitat hipotecària en els següents termes: cent
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seixanta-sis mil seixanta-cinc euros amb seixanta-un cèntims de principal; de divuit mensualitats
d'interessos al tipus màxim del tretze enters per cent, que ascendeix a la quantitat de trentadues mil tres-cents vuitanta-dos euros amb setanta-nou cèntims d’interessos ordinaris; de ducs
anualitats al tipus màxim del tretze enters per cent, que ascendeix a la quantitat de quarantatres mil cent setanta-set euros i sis cèntims d'interessos de demora; i la quantitat de vint-i-quatre
mil nou-cents nou euros amb vuitanta-quatre cèntims per a costes i despeses. La durada del
préstec serà de quatre-cents vuitanta mesos, tot això en escriptura autoritzada el dia deu de
Març de dos mil catorze. Per la Notària de Terrassa, Eva María Corbal San Adrián, que va motivar
la inscripció 11a de data vuit de l'any dos mil catorze.
AFECCIÓ FISCAL: NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda
alliberada per un import de seixanta amb cinquanta-un euros, practicada amb data vuit d'Abril
de l'any dos mil catorze, al marge de la inscripció/anotació 11a.
ANOTACIÓ PREVENTIVA D'EMBARGAMENT LLETRA A, sobre una menat indivisa d'aquesta peça,
a favor de Rosario Rubia Valverde, contra Montserrat Anguita Pereira, en mèrits d'execució
provisional número 771/2014, seguit en Jutjat de Primera Instància número trenta-quatre de
Barcelona, en reclamació de quaranta-quatre mil cinc-cents quinze euros amb sis cèntims de
principal, tretze mil tres-cents cinquanta-quatre euros d'interessos més costes. ordenada tal
anotació en virtut de manament expedit amb data disset de Novembre de l'any dos mil catorze,
que va motivar aquesta anotació amb data vint-i-quatre d’abril de l'any dos mil quinze.
Amb data tres de novembre de dos mil disset s'ha expedit la certificació de domini i càrregues
en compliment del manament, de data 14 de juny de 2016, expedit per Maria Pilar Sanz de
Miguel, Lletrada de l'Administració de Justícia del Jutgeu de Primera Instància número 14 de
Barcelona, segons nota al marge de l'anotació lletra A.
AFECCIÓ FISCAL: NOTA FISCAL, pel termini de cinc anys, de (Impost de TP/AID de la qual queda
alliberada per un import de dos-cents vuitanta-nou amb trenta-quatre euros, practicada amb
data vint-i-quatre d'Abril de l'any dos mil quinze, al marge de la inscripció/anotació A.
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registralment.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 6.
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FINCA APORTADA 7
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 631,32 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,4246 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.897 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Porció de terreny en el terme municipal de VACARISSES, en el punt denominat Camí
de la Creu o vulgarment el Palà, avui Carrer Nord, número tres, que mesura una superfície de siscents trenta-vuit metres quadrats, iguals a seure mil vuit-cents vuitanta-cinc pams quadrats.
AFRONTA: al capdavant Est, en línia de vint metres, amb carrer de la urbanització, avui carrer
Nord; pel Nord, en línia quebarda de vint metres seixanta centímetres i nou metres cinquanta
centímetres i el tram recte de tres metres amb forca segregada; pel Sud, amb finca adquirida per
Rafael Guerrero Cabeza i Emilia Ruiz Gómez; i per l'Oest, en línia de vint-i-tres metres norantaquatre centímetres, amb major finca d'on procedeix la major de la qual aquesta és resta, avui
pròpia d'Eugenia Ruiz Pérez." Referència Cadastral: 5569606D00056N0001FG”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 631,32 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 602,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 1848,
llibre 48 de Vacarisses, foli 9, finca 2.897.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569606DG0056N0001FG
DOMINI VIGENT: Pertany a Gregorio Martínez García, pel que fa al ple domini de la totalitat de
la finca per títol de de Donació atorgada davant del Notari de Sabadell Enrique Ruiz de Bustillo
Pont el 28.08.2008.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
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EDIFICIS: Existeix un edifici.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 7.
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FINCA APORTADA 8
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.254,85 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,8439 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.898 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Porció de terreny en el terme de VACARISSES. en el punt denominat "Camí de la Creu"
o vulgarment "El Pala", de figura irregular, amb una superfície de mil tres-cents vuit metres
quadrats, iguals a trenta-quatre mil sis-cents deu pams; és la parcel.la número QUARANTAQUATRE. AFRONTA: Nord i Sud, carrers, en línies corbes de menta metres cada linde: Est,
parcel.la número quaranta-tres, en Unia de quaranta-cinc metres i cinquanta centímetres; Oest,
parcel.la número quaranta-cinc, en línia de quaranta-quatre metres i vint centímetres.
Referència Cadastral: NO CONSTA”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 1.254,85 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 1.251,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 1848,
llibre 48 de Vacarisses, foli 10, finca 2.898.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560801DG0056S0001QM
DOMINI VIGENT: Pertany a Enrique Vidal Juncosa, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa;
i a Ana María Ventós Bartrina, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de de
compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona Wladimiro Gutiérrez Álvarez el
22.02.1983.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 8.
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FINCA APORTADA 9
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.085,01 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,7297 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.899 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Porció de terreny en el terme de VACARISSES. en el punt denominat "Camí de la Creu"
o vulgarment "El Pala", de figura irregular, amb una superfície de mil cinquanta-un metres
quadrats; és la parcel·la número QUARANTA-CINC. AFRONTA: Nord i Sud, carrers en línies
respectives de quaranta metres cinquanta centímetres i catorze metres; Est, en línia de quarantaquatre metres vint centímetres, parcel.la número quaranta-quatre; Oest, en línia de trenta-cinc
metres i quaranta centímetres, parcel·la número quaranta-sis. Referència Cadastral: NO
CONSTA.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 1.085,01 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 1.021,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 1848,
llibre 48 de Vacarisses, foli 13, finca 2.899.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560825DG0056S0001WM
DOMINI VIGENT: Pertany a Antonio Vidal Reymundo, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, i a Núria Juncosa Bas, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de de
compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona Wladimiro Gutiérrez Álvarez el
22.02.1983.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
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EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registralment.

CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 9.
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FINCA APORTADA 10
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 811,53 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,5458 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.901 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR aïllat situat en terme de Vacarisses, a la urbanització Camí
de la Creu, parcel·la número quaranta-quatre-B -abans parcel.la número vint-i-set bis-. Consta
d’una sola planta, amb uns annexos destinats a garatge i a quart dipòsit. La total superfície és
de quaranta-vuit metres quaranta-cinc decímetres quadrats. S'ha edificat sobre el solar de la
seva situació de 935 m2, destinant-se la resta a pati o jardí. AFRONTA; Nord, en línia de trenta
metres carrer; Sud, en línia de trenta metres. parcel·la número vint-i-set Est, en línia de trentatres metres, parcel.la NÚMERO vint-i-sis; i Oest, en línia de vint-i-nou mares trenta centímetres
parcel·la número vint-i-vuit.
Observacions,.
Aquesta finca té el benefici d’una servitud d’aqüeducte com predi dominant, segons es dedueix
de la inscripció 2a d'aquesta finca i la inscripció 2° dc la finca 2995 predi servent.
Referencia Cadastral: 5569322DG0056N0001MG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 811,53 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 861,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 1848,
llibre 48 de Vacarisses, foli 19, finca 2.901.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569322DG0056N0001MG
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DOMINI VIGENT: Pertany en ple domini a Benito Pozo Morales, pel que fa al ple domini de la
finca, per títol de de compravenda atorgada davant del Notari de Sabadell Jesús Cembrano
Zaldívar el 22.01.2001.
CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
HIPOTECA a favor dc Banco Mapfre SA, en garantia d'un préstec de quinze mil vint-i-cinc euros
trenta cèntims de capital; dels interessos ordinaris d’una anualitat al tipus vigent a cada moment
i com a màxim de deu enters per cent anual, dels interessos de demora de dos anys al tipus del
quinze enters per cent d'una quantitat igual al vint per cent del principal que es pressuposta per
a les costes i despeses, que puguin derivar-se de la reclamació judicial i d'una quantitat igual al
tres per cent del principal, que es pressuposta per a despeses. Es taxa aquesta finca en setantacinc mil quatre-cents trenta-tres euros tres cèntims per un termini de cent vint quotes, sent
l’últim pagament del dia tres de febrer de dos mil onze. Constituïda sobre aquesta finca,
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari dc Sabadell, Jesús Cembrano Zaldivar, el dia vint-idos de gener dc l'any dos mil un, que va motivar amb data vint-i-sis de Febrer de l'any dos mil
un, la inscripció 8a.
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 10.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

81

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 2 – Relació de finques aportades

FINCA APORTADA 11
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 916,37 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,6163 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.902 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR aïllat de planta baixa solament, situada en terme municipal
de Vacarisses, amb enfront del Camí de la Creu, número vint-i-quatre, paratge Camí de la Creu o
vulgarment El Pala, parcel·la número seixanta; ocupa una superfície construïda de setanta-sis
metres vint decímetres quadrats, sobre un solar de superfície vuit-cents noranta-set meres
quadrats, iguals a vint-i-tres mil set-cens renta-cinc pams quadrats, sent el no construït pati o
jardí i en conjunt, AFRONTA: Nord, torrent, mitjançant terreny de la Urbanització, Sud, Camí de
la Creu, on correspon el número vint-i-quatre, Est, mitjançant terreny de la Urbanització,
torrentera i Oest, parcel·la número cinquanta-nou. Referencia Cadastral: 5569607DG0056N0001
MG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 916,37 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 872,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 2757,
llibre 93 de Vacarisses, foli 25, finca 2.902.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569607DG0056N0001MG
DOMINI VIGENT: Pertany en ple domini a Francisco Luís Mesa Segarra, pel que fa al ple domini
de la finca, per títol de de compravenda atorgada davant del Notari de Terrassa, Fernando
Marcos Pérez-Sauquillo Conde el 30.09.1999.
CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
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HIPOTECA a favor de Banco Español de Crédito, SA, -anteriorment Caixa d'Estalvis de Terrassaen garantia dam préstec de vuitanta mil cinc-cents trenta-cinc amb seixanta-dos euros de
capital, interessos ordinaris fins a un màxim de cinc mil quatre-cents trenta-sis amb quinze
euros, interessos de demora fins a un màxim de nou mil sis-cents seixanta-quatre amb vint-i-set
euros, la quantitat de nou mil quinze amb divuit euros pera costes i despeses. Es taxa aquesta
finca en cent quatre mil sis-cents cinquanta-un euros vint-i-tres cèntims. per un termini que
finalitza el dia trenta de setembre de l'any dos mil vint-i-nou. Constituïda sobre aquesta finca, al
foli 205 del tom 2366, llibre 78, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa,
Fernando Marcos Pérez-Sauquillo Conde, el dia trenta de Setembre de l'any mil nou-cents
noranta-nou, que va motivar amb data vint-i-quatre de Febrer de l'any dos mil, la inscripció 7a;
subrogada i modificada la hipotecada la inscripció 7a, a favor del BANCO ESPAÑOL DE CREDITO,
SA, quedant en el modificat en el següents termes: Mitjançant acta de notificació i requeriment
autoritzada el dia divuit de juny de dos mil deu, pel Notari de Madrid, Alejandro Miguel Velasco
Gómez, finalitzada en cinc de Julio de dos mil deu, s'acredita: - que Banco Español de Credito,
SA, ha notificat al creditor anterior de la subrogació expressada. - Caixa d'Estalvis de Terrassa ha
expedit la certificació del saldo pendent d'aquest deute, en els set dies posteriors a la citada
notificació, sense que el mateix hagi exercitat el seu dret a enervar la subrogació en el termini
de quinze dies. D'aquesta certificació expedida d dia vint-i-tres de juny de dos mil deu, resulta
que la quantitat total pendent és igual a la suma de seixanta-quatre mil cent seixanta-set euros
divuit cèntims, dels quals corresponen: seixanta-tres mil tres cents noranta euros vuitanta-cinc
cèntims de capital, cent quaranta-dos euros quaranta-dos ànims d'interessos ordinari, i sis-cents
trenta tres euros noranta-un cèntims de comissions. Donat el transcurs del temps des de la data
d'expedició de la citada certificació, s’ha reportat una quota que ha estat satisfeta, de manera
que a data de l'atorgament de l’escriptura motiu d'aquest seient, Banco Español de Crédito, SA
calcula sota la seva responsabilitat la quantitat total pendent, que ascendeix a seixanta-tres mil
nou-cents cinc euros cinquanta-vuit cèntims, dels quals corresponen: seixanta-tres mil cent
noranta-sis euros seixanta-cinc cèntims a capital, setanta-sis euros noranta-sis cèntims a
interessos ordinaris i sis-cents trenta-un euros noranta-set cèntims a comissions. Banc Español
de Credito, SA, presta al deutor la quantitat de seixanta-tres mil cent noranta-sis euros seixantacinc cèntims. Banco Español de Crédito, SA, amb el consentiment de la part deutora abona a
Caixa d'Estalvis de Terrassa, l’import total del deute, és a dir seixanta-tres mil nou-cents cinc
euros cinquanta-vuit cèntims, mitjançant dues transferències bancàries de seixanta-tres mil dossana setanta-tres euros seixanta-un cèntims -corresponent a capital i interessos- i sis-cents
trenta-un euros noranta-set cèntims corresponent a comissions-, el resguard de les quals
d'aquestes transferències s'acompanyen.
Noves condicions del préstec: Interessos. des de la data d'atorgament de l’escriptura motiu
d'aquest seient, fins al dia un de novembre de dos mil deu, s'aplicarà un tipus d'interès de l'un
sencer sis-centes seixanta-una mil·lèsimes per cent anual. A partir d'aquesta data, es
determinarà el tipus d’interès aplicable mitjançant l'addició de trenta-vuit onzenes de punts
percentuals a la Referència Interbancària a un any -EURIBOR- o en defecte d'això trenta-vuit
centenes de punt al tipus mitja dels prestem hipotecaris a mas de tres anys per a adquisició
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d'habitatge lliure concedits pel conjunt d'entitats, aplicant-se aquest interès per períodes de
dotze mesos. El tipus d'interès obtingut serà objecte de determines bonificacions en funció
d'una sèrie de productes o serveis bancaris que la part deutora tingui contracta amb el banc.
Interessos de demora.- qualssevol quantitats degudes per la prestatària no pagades al seu
venciment reportaran diàriament interessos moratoris a favor del banc al tipus d'afegir sis punts
percentuals al tipus d'interès nominal ordinari aplicable.
Amortització.- Termini: El present préstec té un termini de durada que finalitzarà el dia un de
setembre de dos mil vint nou. El préstec s’amortitzarà mitjançant el pagament de dues-centes
vint-i-nou quotes mensuals, comprensives de capital i interessos, a satisfer cada dia un de cada
mes natural, calculades pel sistema francès d'amortització, a pagar la primera el dia un de
setembre de dos mil deu i l’última en la data de venciment indicada, l'import del qual variarà en
funció del tipus d'interès pactat. Fins que finalitzi el període d'interès fix inicial, el préstec
s'amortitzarà per mitjà de tres quotes de tres-cents vint-i-dos euros vint cèntims cadascuna. No
obstant això, les parts estableixen un primer pagament el proper dia un del proper mes d'agost
de dos mil deu, només dels interessos reportats des de la data d'atorgament fins a aquesta data,
començant a explicar el número de les citades quotes d’amortització a partir del dia immediat
al següent de dita primera pagament. Taxació: es taxa la finca hipotecada a l’efecte de subhasta
en la quantitat de dos-cents deu mil cent cinquanta euros amb quaranta-sis cèntims. Tot això
mitjançant escriptura autoritzada el dia vuit de juliol de dos mil deu, pel Notari de Barcelona,
Juan Francisco Boisan Benito, que va motivar la inscripció d dia sis de setembre de dos mil deu.
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 11.
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FINCA APORTADA 12
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 658,65 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,4430 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.903 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Porció de terreny en terme de Vacarisses, en el punt denominat Camí de la Creu o
vulgarment El Pala, de superfície sis-cents quaranta-tres metres cinquanta decímetres quadrats.
AFRONTA: al capdavant, en línia recta de dinou metres cinquanta centímetres amb Camí de
l'Oest; dreta entrant, parcel.la dues, en línia de trenta-tres metres; esquerra amb terreny que
serà cedit pera vials i al fons, amb torrent. Referència Cadastral: 5569602DG0056N0001QG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 658,65 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 746,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 1848,
llibre 48 de Vacarisses, foli 26, finca 2.903.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569611DG0056N0001OG
DOMINI VIGENT: Pertany a Carlos Conejo Doblas, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
i a María Dolores Godino Colorado, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de
de compravenda atorgada davant del Notari de Sabadell Javier Micó Giner el 22.06.1999.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
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CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 12.
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FINCA APORTADA 13
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 596,38 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,4011 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.904 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Habitatge unifamiliar situat al carrer Oest número cinc del terme municipal de
Vacarisses. Es compon de dues plantes, una planta semisotan destinada a garatge, habitatge i
un porxo, amb una total superfície construïda de noranta-sis metres setanta-vuit decímetres
quadrats; i una planta baixa, destinada a habitatge, de superfície construïda setanta-tres metres
setanta-cinc decímetres quadrats, aquestes plantes es troben comunicades entre si, mitjançant
escala interior. Edificada sobre una porció de terreny de forma irregular, de superfície sis-cents
set metres quadrats, dels quals noranta-sis metres setanta-vuit decímetres quadrats correspon
l'ocupació de l’habitatge, més una bassa de vint-i-quatre metres quadrats, i dues construccions
auxiliars destinades a trasters, de superfície quinze metres quadrats i sis metres setanta-cinc
decímetres quadrats, respectivament, sent la resta de terreny edificat destinat a jardí. AFRONTA:
Nord, carrer de la Urbanització; Sud, torrent; Est, parcel.la número dinou; Oest, parcel.la
NÚMERO vint-i-u.
OBSERVACIONS:
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest número està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral. La finca d'aquest número disposa de cèdula d’habitabilitat concedida
el dia 13 de març de 2007 i que caduca als 15 anys, segons nota al marge de la inscripció
Referència Cadastral: 5569604DG0056N0001LG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 596,38 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 585,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 3412,
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llibre 138 de Vacarisses, foli 62, finca 2.904.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569604DG0056N0001LG
DOMINI VIGENT: Pertany a Santiago Cendrés Cangrós, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, i a María Pilar Sánchez Hernández, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
títol de de compravenda atorgada davant del Notari de Sabadell José Antonio García Vila el
22.05.2015.
CÀRREGUES: Consten inscrites les següents càrregues:
AFECCIÓ FISCAL: NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l’impost de TP/AJD de la qual va ser
al·legada no subjecta en autoliquidació, practicada amb data disset de Juny de l'any dos mil
quinze, al marge de la inscripció/anotació 7a.
AFECCIÓ FISCAL: NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l’impost de TP/AJD de la qual va ser
al·legada no subjecta en autoliquidació, practicada amb data disset de Juny de l'any dos mil
quinze, al marge de la inscripció/anotació 8a.
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 13.
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FINCA APORTADA 14
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 971,45 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,6533 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.905 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Porció de terreny en terme de Vacarisses, en el punt denominat Camí de la Creu o
vulgarment El Pala, de superfície nou-cents vint-i-quatre metres quadrats, igual a vint-i-quatre
mil quatre-cents quaranta-nou pams, és la parcel·la número vint-i-tres. AFRONTA: al nord, en
línia quebrada, parcel·la número vint-i-quatre; sud, carrer de la urbanització; Est, zona verda;
Oest, en línia quebrada, parcel·la número vint-i-tres bis. Longituds dels límits: onze metres i vint
centímetres i onze metres, d’oest a est; dinou metres cinquanta centímetres; trenta dos metres
de sud a nord i deu metres cinquanta centímetres, cinc metres, nou metres i vint-i-dos metres i
cinquanta centímetres. Referència Cadastral: no consta.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 941,75 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 956,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 1848,
llibre 48 de Vacarisses, foli 31, finca 2.905.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569308DG0056N0001BG
DOMINI VIGENT: Pertany a Francisco López Téllez, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
i a Dolores Romera Castillo, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de de
compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona Wladimiro Gutiérrez Álvarez el
02.07.1987.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 14.
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FINCA APORTADA 15
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.446,90 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,9731 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.955 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Habitatge unifamiliar aïllat situada en terme de Vacarisses, en el punt denominat de
la Creu, vulgarment EI Palà, parcel·la número trenta-set, carrer Romeu, número dinou. Es
compon de planta baixa, de superfície construïda vuitanta-quatre metres vint-i-dos decímetres
quadreu, distribuïda en menjador-estar, cuina, distribuïdor, quatre dormitoris i bany; i planta
sota-coberta, de superfície construïda trenta-vuit menes vint decímetres quadrats, distribuïda en
dos dormitoris i distribuïdor. Tot això edificat sobre un solar de superfície mil cent trenta metres
quadrats, iguals a vint-i-nou mil nou-cents pams quadrats. AFRONTA: al Nord, carrer de la
urbanització, en línia de trenta-sis metres cinquanta centímetres quadrats; al Sud, d'Oest a Est,
carter i parcel·les números trenta-cinc i trenta-sis, en finies respectives de setze, vint-i-un metres
cinquanta centímetres i quinze metres, Est, en línia de vint-i-tres metres seixanta centímetres,
parcel·la número trenta-sis; Oest, en línia de vint-i-tres metres, parcel·la número trenta-vuit.
Referencia Cadastral: 5569304DF0056N0001UG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 1.446,90 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 1.277,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 1852,
llibre 49 de Vacarisses, foli 29, finca 2.955.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569304DG0056N0001UG
DOMINI VIGENT: Pertany a José Andrés o Jose-André Guisado Foj, pel que fa al ple domini de
la finca, per títol d’adjudicació en conveni aprovat per divorci, seguit en el Jutjat de Primera
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Instància Número sis de Terrassa, segons actuacions de divorci de mutu acord número
111/2006, segons manament de data vint-i-dos de març de l'any dos mil sis, que va motivar la
Inscripció 9a, de data quatre d'abril de l'any dos mil sis.
CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
HIPOTECA a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria -anteriorment Argentaria Caja Postal Y
Banco Hipotecario SA-, en garantia d'un préstec de cent disset mil cent noranta-set euros trentasis euros de capital, interessos ordinaris convinguts, que a efectes hipotecaris es fixen en el tipus
màxim del dotze per cent limitant-se aquesta responsabilitat a efecte de l’article 114 de la llei
hipotecària, a una quantitat màxima igual a l’import de cinc anualitats de tals interessos al tipus
màxim citat; del pagament dels interessos de demora pactats, limitant-se hipotecàriament la
responsabilitat per aquest concepte, de manera que aquests interessos de demora, al tipus del
vint-i-quatre enters per cent, que es fixa a aquest sol efecte, ni per si sols ni sumats als interessos
d'ordinaris pendents, sobrepassin el mateix import de cinc anualitats d'interessos ordinaris al
tipus determinat i del pagament de les costes processals, limitant-se hipotecàriament aquesta
responsabilitat a una quantitat màxima igual al tres per cent d'aquest capital; la durada del qual
serà de vint-i-cinc anys, a parir del dia dotze de novembre de l’any mil nou-cents noranta-nou.
Es taxa aquesta finca per a subhasta en dos-cents trenta-quatre mil tres-cents noranta-quatre
euros setanta-dos cèntims. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada
pel Notari de Terrassa, Fernando Marcos Pérez-Sauquillo Conde, el dia dotze de Novembre de
l'any mil nou-cent noranta-nou, que va motivar amb data vint de Gener de l'any dos mil, la
inscripció 7a.
AMPLIADA I MODIFICADA la Hipoteca de la inscripció 7a a favor del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA, quedant quant a l'ampliat en els següents termes: Ampliació del capital del
préstec.- el banc fa a la part hipotecant un préstec per import de cent seixanta-un mil vuit-cents
un euros amb vuitanta-nou cèntims, com a ampliació de l’anteriorment concedit, que la part
prestatària rep en l’atorgament mitjançant abonament en compte, obligant-se a retornar-ho,
conjuntament amb el préstec inicial i a satisfer interessos sobre les quantitats prestades
pendents de devolució, amb la garantia, manera, termini i condicions i amb les altres obligacions
pactades en l’escriptura que s'inscriu i en la qual va motivar l'anterior inscripció 7a, quan no
resultin modificades per les quals ara s’estableixen.
10. Ampliació de la responsabilitat hipotecaria: sense perjudici de la responsabilitat personal i
il·limitada de la part prestatària, el banc i la part hipotecant modifiquen la hipoteca resultant de
l'anterior inscripció 7a, ampliant-la a l'assegurament de les noves responsabilitats derivades de
l'ampliació del préstec ara concedit i que són les següents: a) La quantitat de cent seixanta-un
mil vuit-cents un euros amb vuitanta-nou cèntims al fet que ascendeix el capital del préstec
objecte de l'ampliació, com a conseqüència d’això la xifra total de capital garantida, -inicial i
ampliació-, resulta ser de dos-cents setanta-vuit mil nou-cents noranta-nou euros amb vint-icinc cèntims. b) Els interessos ordinaris en els termes convingut en l'escriptura de préstec i
ampliació, anteriorment citades, que a efectes hipotecaris es fixen en el tipus màxim establert
en l’escriptura que s'inscriu, limitant-se a més aquesta responsabilitat, a l'efecte de l’article 114
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de la llei hipotecària, en la quantitat màxima de dinou mil quatre-cents setze euros amb vint-itres cèntims; com a conseqüència d’això la xifra total d'interessos garantits, -inicial i ampliació-,
resulta ser de trenta-tres mil quatre-cents setanta-nou euros amb noranta-un cèntims. c) Els
interessos de demora, limitant-se a més aquesta responsabilitat en la quantitat màxima de
setanta-set mil sis-cents seixanta-quatre euros amb noranta-un cèntims, com a conseqüència
d’això la suma total de responsabilitat, -inicial i ampliació-, per interessos de demora resulta ser
de cent trenta-tres mil nou-cents dinou euros amb seixanta-tres cèntims. En la hipoteca
originària, es va fixar una quantia màxima igual a l’import de cinc anualitats per cobrir en la
forma en ella indicada la responsabilitat per interessos ordinaris i de demora, i a fi de facilitar la
unificació amb les xifres ara fixades per a aquestes mateixes responsabilitats respecte del capital
objecto d'ampliació, es desagrega aquella quantitat màxima, sense alterar el seu import, en la
següent forma: una anualitat per garantir els interessos ordinaris i quatre anualitats per garantir
els interessos de demora calculats al dotze per cent anual. d) les costes processals, limitant-se
hipotecàriament aquesta responsabilitat a una quantitat màxima igual al disset per cent del
capital objecte d'ampliació del préstec, i del pagament de les despeses per tributs, despeses de
comunitat i cosines de segur corresponents a la finca hipotecada que anessin anticipats pel Banc,
limitant-se hipotecàriament aquesta responsabilitat a una quantitat màxima igual al tres per
cent d'aquest capital ampliat, com a conseqüència d'això: la suma total de responsabilitat per
costes resulta ser de quaranta-set mil quatre-cents vint-i-nou euros amb vuitanta-set cèntims i
per despeses de vuit mil tres-cents seixanta-nou euros amb noranta-vuit cèntims. El termini de
durada del préstec inicialment pactat s’ha ampliat en cent trenta-sis mesos, per la qual cosa
conclourà el trenta-u de març de dos mil trenta-sis, data de venciment de l’última quota. Tot
això en escriptura autoritzada a Terrassa, pel Notari de la mateixa, Alfredo Arbona Casp, el dotze
de maig de dos mil sis, una primera còpia de la qual esmenada mitjançant acta autoritzada pel
Notari, senyor Arbona, de data vint-i-dos de setembre de dos mil sis, que va motivar amb data
tretze d'octubre de dos mil sis, la inscripció 10a.
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 15.
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FINCA APORTADA 16
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 551,03 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3706 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.956 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Porció de terreny en el terme municipal de Vacarisses, en el punt denominat "Camí de
la Creu" o vulgarment "El Palà", amb una superfície dc cinc-cents vuit metres quadrats, o tretze
mil quatre-cents quaranta-dos pams quadrats; és la parcel·la número vint-i-cinc. AFRONTA:
Nord, d'Est a Oest successivament, parcel·les vint-i-tres bis i vint-i-sis; Sud, vial de la Urbanització;
Est, parcel·la vint-i-tres bis; i Oest, successivament de Nord a Sud, parcel·les vint-i-sis i vint-i-set
Referència Cadastral: 5569301DG0056N0001AG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 551,03 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 531,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 1852,
llibre 49 de Vacarisses, foli 31, finca 2.956.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569310DG0056N0001AG
DOMINI VIGENT: Pertany a Isidro Ocaña Quijada, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
i a Inés Marín Navarro, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de de
compravenda atorgada davant del Notari de Ripollet, Luis Jacobo Pascual Vega el 02.10.2001.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: Existeix un edifici.
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CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 16.
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FINCA APORTADA 17
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 814,49 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,5478 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.957 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Habitatge unifamiliar situat en el terme municipal de VACARISSES, carrer Camí de la
Creu número setze, composta d'una sola planta, de superfície total construïda vuitanta-quatre
metres cinquanta-nou decímetres quadrats, distribuïda a estar-menjador, cuina, rebedor, tres
habitacions, bany i dos despatxos. Està edificada sobre una porció de terreny situada en el punt
denominat Cm de la Creu o vulgarment el Palà, parcel·la sis-B, amb una superfície de vuit-cents
cinquanta metres trenta-set decímetres quadrats. AFRONTA: Nord, amb la finca que se segrega
o parcel·la A; Sud. Camí de la Creu; Est, parcel·les números cinc i deu de Sud a Nord; i Oest,
parcel·les números set i vuit de la Urbanització. Referència Cadastral:
5868013DG0056N0001HO.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 814,49 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 877,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 1852,
llibre 49 de Vacarisses, foli 35, finca 2.957.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868013DG0056N0001BG
DOMINI VIGENT: Pertany a Diego Rodríguez Acevedo, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, i a Mercedes García Sanz, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de de
compravenda atorgada davant del Notari de Sabadell, José Antonio Simón Hernández el
28.12.2005.
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Segons indica la documentació facilitada per l’Ajuntament, pertany a Óscar Almansa Méndez, i
Laura Torrente Reyes. Transmissió pendent d’inscripció i d’acreditació.
CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
HIPOTECA a favor de Caja de Ahorros de Valencia Castellón y Alicante -BANCAJA-, en garantia
d’un préstec per la quantitat de dos-cents vint-i-dos mil euros de capital lliurades a la part
prestatària mitjançant abonament en compte obert al seu nom en la pròpia entitat creditora; i
un quinze enters per cent del mateix per a costes; fins a un màxim equivalent a dos anys
d'interessos al tipus màxim del tres enters, setanta centèsimes per cent; i fins a un màxim
equivalent a tres anys al tipus màxim del nou enters, setanta centèsimes per cent per a
cobertura, si escau, de possibles interessos de demora; i fins a un màxim equivalent al dos enters
per cent del principal garantit per a cobertura, si escau, de les despeses, impostos i tributs. la
durada del préstec serà des del dia de l’atorgament del document que s'inscriu fins al dia cinc
de gener de dos mil trenta-sis. A tal efectes, la part deutora o hipotecant fixa corn a domicili per
a la pràctica de requeriments i notificacions el de cl Camí de la Creu, número 16, de Vacarisses,
i com a preu per a la seva subhasta dos-cents setanta-vuit mil vuit-cents noranta-nou euros amb
setanta-dos cèntims. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel
Notari de Sabadell, José Antonio Simón Hernández, el dia vint-i-vuit de Desembre de l'any dos
mil cinc, que va motivar amb data vint-i-sis de gener de l'any dos mil sis, la inscripció 6a.
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 17.
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FINCA APORTADA 18
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 666,36 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,4482 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.958 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: CASA destinada a habitatge unifamiliar aïllat, situada en el terme municipal de
Vacarisses, en el punt denominat Camí de la Creu o vulgarment "El Palà", avui assenyalada amb
el número quatre al carrer Nord. Composta de: planta semisotan, destinada a garatge amb una
superfície construïda de trenta metres quadrats; planta baixa, destinada a habitatge amb una
habitació, cuina, saló-menjador, bany, planxador, i un porxo i una terrassa exterior, amb una
superfície construïda de vuitanta-set metres deu decímetres quadrats; i planta primera o
bajocubierta, amb dormitori, un vestidor, un bany i una terrassa, amb una superfície construïda
de quaranta-sis metres deu decímetres quadrats; tot això fa un total de cent seixanta-tres metres
vint decímetres quadrats construïts, cent tres metres cinquanta-cinc decímetres quadrats de
superfície útil d'habitatge i deu metres vint-i-dos decímetres quadrats de terrasses. Ha estat
edificada sobre una porció de terreny de superfície sis-cents quaranta-quatre metres trentaquatre decímetres quadrats, dels quals ocupa l'edificat cent metres trenta-un decímetres
quadrats, destinant-se la resta de l'extensió superficial a jardí. I en el seu conjunt AFRONTA: al
Nord, amb carrer de l'Oest en línia corba de set metres quaranta-dos centímetres, deu metres
quinze centímetres i nou mares vint-i-sis centímetres; Sud, amb parcel·la dues en línia de quinze
metres setanta-cine centímetres i amb parcel·la tres o C est línia d'onze metres trenta-dos
centímetres; Est, parcel·la vuit en línia de trenta-tres metres quaranta centímetres, i Oest, carrer
Nord, en línia de disset metres seixanta-sis centímetres. Està proveïda de les corresponents
instal·lacions elèctriques, sanitàries, desguassos i altres pròpies a la seva destinació. Referència
Cadastral: 5868010G0056N0001TG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 666,36 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 644,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
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INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 1852,
llibre 49 de Vacarisses, foli 39, finca 2.958.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868022DG0056N0001TG
DOMINI VIGENT: Pertany a Yolanda Valbuena Castillo, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, i a Mònica Valbuena Castillo. Y pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol
de de compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona, Carlos Masía Martí el 31.01.2000.
CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
HIPOTECA a favor de BANKINTER SA, en garantia d'un préstec de cent trenta-nou mil dos-cents
vint-i-dos amb seixanta-sis euros de capital, interessos ordinaris fins a un màxim de dinou mil
cent setanta amb noranta-cinc euros, interessos de demora fus a un màxim de vint-i-sis mil
quatre-cents cinquanta-dos amb trenta-un euros, la quantitat de quinze mil trenta-dues amb
seixanta-sis euros per a costes i despeses. Es taxa en cent noranta-dos mil quatre-cents setanta
euros cinc cèntims, per un termini que finalitza el vint-i-u de març de l'any mil trenta-u.
Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari Barcelona, Jaime
de Manuel de Castro Fernàndez, el dia vint-i-u de Juny de l'any dos mil u, que motivar amb data
divuit d'abril de l'any dos mil un, la inscripció ampliada mitjançant escriptura autoritzada pel
Notari de Barcelona, Rocío Maestre Cavanna, el dia vint d'Octubre de dos mil tres, que va
motivar amb data 16 de febrer 2004, la inscripció 7a.
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 18.
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FINCA APORTADA 19
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.836,07 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 1,2348 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.959 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: CASA UNIFAMILIAR edificada sobre una porció de terreny en el terme municipal de
Vacarisses, en el punt denominat "Camí de la Creu" o vulgarment "El Pala", parcel·la número
quinze, de superfície mil vuit-cents noranta-tres metres trenta-sis decímetres quadrats.
AFRONTA: al Nord, amb carrer de la urbanització; Sud, parcel·les setze i setze bis; Est, parcel·la
número catorze de la urbanització; i Oest, parcel·la número disset de la urbanització." Referència
Cadastral: 5868002DG0056N0001.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 1.836,07 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 1.656,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
2.959, al volum 1852, llibre 49, foli 40.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868002DG0056N0001JG
DOMINI VIGENT: Pertany a Juan Montoya Úbeda, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
i a Teresa Palomares Oliver, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de de
compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona, Wladimiro Gutiérrez Álvarez el
17.03.1983.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: Existeixen dos edificis.
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CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 19.
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FINCA APORTADA 20
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 647,63 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,4356 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.960 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Habitatge unifamiliar aïllat, situada en el terme de Vacarisses, "Camí de la Creu"
carrer de l'Oest NÚMERO 6B, composta de planta baixa amb una superfície de setanta-cinc
metres, setanta-set decímetres quadrats i planta primera de setanta-tres metres setanta-set
decímetres quadrats. Ambdues plantes comunicades mitjançant escala interior i distribuïdes en
diverses dependències i serveis. El solar on se situa té una superfície de set-cents seixanta-sis
metres quadrats, igual a vint mil dos-cents seixanta-vuit pams quadrats. AFRONTA: al Nord,
parcel·la vint-i-quatre; Sud, respectivament d'Oest a Est, parcel·la vint-i-cinc i carrer de la
Urbanització; Est, parcel·la vint-i-tres; Oest, respectivament de Sud a Nord, parcel·les vint-i-cinc
i vint-i-sis. Referència cadastral: 5569309DG0056N.·
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 647,63 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 632,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
2.960, al volum 1852, llibre 49, foli 44.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569309DG0056N0001YG
DOMINI VIGENT: Pertany a Miguel Sabalete López, pel que fa al ple domini de la finca per títol
de de compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona, Javier Micó Giner, el 08.08.1997.
CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
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HIPOTECA a favor UNION DE CREDITOS IMMOBILIARIOS SA EFC, en garantia d'un préstec de
SEIXANTA-NOU MIL SET-CENTS DISSET AMB QUARANTA EUROS de capital, interessos ordinaris
de DOTZE mesos i fins a un màxim de DOTZE MIL CINC-CENTS QUARANTA-NOU AMB TRETZE
EUROS, interessos de demora de TRENTA-SIS mesos fins a un màxim de TRENTA-SET MIL SISCENTS QUARANTA-SET AMB QUARANTA EUROS, la quantitat de DEU MIL QUATRE-CENTS
CINQUANTA-SET AMB SEIXANTA-U EUROS per a costes i despeses d'execució judicial o
extrajudicial, i la quantitat de TRES MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC AMB VUITANTA-SET
EUROS per a despeses degudes que, sent de compte de la part hipotecante, hagin estat pagats
per UCI, i que estiguin relacionats amb la conservació de la garantia, tals com a impostos, taxes,
arbitris, cosines de segur i despeses de comunitat. Taxada en CENT TRENTA-TRES MIL VUITCENTS CINQUANTA-SET EUROS QUARANTA-UN CÈNTIMS. Per un TERMINI de TRES-CENTS
SEIXANTA mesos, a partir del dia cinc de Setembre de l'any mil nou-cents noranta-set.
Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notario Sabadell, a vuit
d'Agost de mil nou-cents noranta-set, davant el Notari de la mateixa, Javier Micó Giner, que va
motivar amb data nou d'octubre de l'any mil nou-cents noranta-set, la inscripció 5a.EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 20.
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FINCA APORTADA 21
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.777,63 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 1,1955 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.961 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR aïllat, situada en terme de Vacarisses, en el punt denominat
"Camí de la Creu", o vulgarment "El Pala", carrer LA CREU, número DIVUIT; consta de planta
baixa i planta pis. La planta baixa, està destinada a habitatge, amb diverses dependències i
serveis, amb una superfície construïda de cent nou metres noranta-cinc decímetres quadrats,
més vuit metres trenta-vuit decímetres quadrats de porxo. La planta piso, està destinada a
habitatge, amb diverses dependències i serveis, amb una superfície construïda de seixanta-tres
metres noranta-tres centímetres quadrats més set metres seixanta-vuit decímetres quadrats de
terrassa. Ambdues plantes es comuniquen per mitjà d'escala interior. Edificada sobre una porció
de terreny de superfície mil set-cents quaranta-quatre metres quadrats, és part de la parcel·la
número set i vuit. La resta del solar sense edificar està destinat a jardí i espais exteriors, que
circumden la casa pels quatre vents. AFRONTA: En junt, pel seu front, o entrada, en línia de
cinquanta metres seixanta centímetres, amb el carrer Camí de la Creu, per la dreta entrant, Est,
en línies de vint metres setanta centímetres i disset metres vint-i-cinc centímetres, amb parcel·la
número sis, per l'esquerra, Oest, en línia de trenta-quatre metres quaranta centímetres, amb
parcel·la número nou, i pel fons, en línies de quinze metres setanta centímetres i dinou metres
quaranta-cinc centímetres, amb finca segregada, carrer L'Est, número quatre." Referència
Cadastral: 5868014DG0056N0001YG”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 1.777,67 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 1.714,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
2.961, al volum 1852, llibre 49, foli 47.
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REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868014DG0056N0001YG
DOMINI VIGENT: Pertany a Maria Luisa Ordóñez Bernardo, pel que fa al ple domini de la finca
per títol d'Adjudicació en conveni aprovat per sentència ferma de separació matrimonial, segons
testimoniatge de la sentència lliurat pel Jutjat de Primera Instància número 19 de Barcelona, el
09.10.2000, i posterior descripció de resta en virtut d'escriptura autoritzada pel Notari de
Barcelona Ricardo Ferrer Marsal, el 21.07.2005.
CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
HIPOTECA a favor de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, en garantia d'un préstec de DOSCENTS MIL EUROS de capital, interessos ordinaris fins a un màxim de VINT-I-QUATRE MIL EUROS,
al tipus màxim del DOTZE PER CENT anual, interessos de demora fins a un màxim de SETANTADOS MIL EUROS, al tipus màxim del DINOU PER CENT anual, la quantitat de TRENTA-QUATRE
MIL EUROS per a costes, la quantitat equivalent al DISSET PER CENT del capital per a costes, la
quantitat de SIS MIL EUROS per a despeses, la quantitat equivalent al TRES PER CENT del capital
per a despeses. Taxada en la quantitat de TRES-CENTS TRENTA-VUIT MIL TRES-CENTS NORANTADOS EUROS NORANTA-VUIT CÈNTIMS. Per un TERMINI de TRES-CENTS MESOS, que finalitza el
dia trenta-u d'Agost de l'any dos mil trenta-dos. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant
escriptura autoritzada pel Notari d'Abrera, Matilde Farriol Bonet, el dia cinc d'Agost de l'any dos
mil cinc, que va motivar amb data dinou d'Octubre de l'any dos mil cinc, la inscripció 5a,
ACCEPTADA mitjançant diligència de data cinc d'Agost de 2.005, que va motivar amb data dinou
d'octubre de dos mil cinc, MODIFICADA en escriptura autoritzada A Barcelona, pel Notari de la
mateixa Juan José de Palacio Rodríguez, com a substitut del seu company de residència JaimeManuel de Castro Fernàndez, per impossibilitat accidental del mateix i per al seu protocol, el
vint-i-u d'Agost de mil set, que va motivar amb data vint-i-sis de Setembre de dos mil set, la
inscripció 6a.EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 21.
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FINCA APORTADA 22
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.295,81 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,8715 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.962 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, situada en terme de Vacarisses, carrer Oest,
número tres, sector La Creu. Es compon de: Planta Soterrani, destinada a garatge, amb una
superfície construïda de cent set metres setanta-dos decímetres quadrats; planta baixa, amb una
superfície construïda de cent cinquanta metres vuit decímetres quadrats, amb diverses
dependències, habitacions i serveis i planta golfa, amb una superfície construïda de seixanta-tres
metres noranta-nou decímetres quadrats. Les plantes es comuniquen per escala interior. S'ha
edificat sobre el solar de la seva situació, de mil dos-cents noranta-sis metres, sent la resta jardí.
AFRONTA: Nord, carrer Oest, número 3, Sector La Creu, en línia de vint-i-set metres vuitanta
centímetres; Oest, en línia de quaranta-quatre metres cinquanta centímetres, parcel·la número
vint; Sud, en línia de vint-i-vuit metres setanta centímetres, carrer mitjançant petit torrent; Est,
de Sud a Nord, parcel·les números divuit i divuit bis."
Observacions.Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5569605DG0056N0001TG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 1.295,81 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 1.281,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
2.962, al volum 032780, llibre 126, foli 115.
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REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569605DG0056N0001TG
DOMINI VIGENT: Pertany a Agustín Gonzalo Sánchez Galera, pel que fa al ple domini d’una
meitat indivisa, i a Isabel González Caparrós, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
títol de de compravenda atorgada davant del Notari de Barberà del Vallès, Miguel Estella
Garbayo, el 11.06.1999.
CÀRREGUES: Consten inscrites les següents càrregues:
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL, en garantia d'un préstec de CENT TRENTA
MIL QUATRE-CENTS DINOU AMB SEIXANTA-DOS EUROS de capital, interessos ordinaris fins a un
màxim de SETZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-DOS AMB VUITANTA-SET EUROS, interessos de
demora fins a un màxim de DEU MEL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC AMB VINT-I-CINC EUROS,
al tipus màxim del VINT AMB CINQUANTA PER CENT anual, la quantitat de VINT MIL CINC-CENTS
CINQUANTA-QUATRE AMB SEIXANTA-U EUROS per a costes i despeses. Taxada en subhasta en
CENT SEIXANTA-TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS TRES CÈNTIMS. Per un TERMINI
de TRES-CENTS mesos, que finalitza el dia trenta de Juny de l'any dos mil vint-i-quatre.
Mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barbera Del Valls, Miguel Estella Garbayo, el dia
onze de Juny de l'any mil nou-cents noranta-nou, que va motivar amb data vint-i-set d'Octubre
de l'any mil nou-cents noranta-nou, la inscripció 5a.HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL, en garantia d'un préstec de CENT
VUITANTA MIL EUROS de capital, interessos ordinaris fins a un màxim de SET MIL SIS-CENTS
CINQUANTA EUROS, interessos de demora fins a un màxim de TRENTA MIL SIS-CENTS EUROS, al
tipus màxim del VUIT AMB CINQUANTA PER CENT anual, la quantitat de VINT-I-SIS MIL CENT
EUROS per a costes i despeses. Taxada per a subhasta QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE MIL NOUCENTS VUITANTA-QUATRE EUROS CINQUANTA CÈNTIMS. Per un TERMINI de QUATRE-CENTS
VINT mesos, que finalitza el dia trenta de Novembre de l'any dos mil quaranta-u. Mitjançant
escriptura autoritzada pel Notari de Barberà del Vallès, Luis Pichó Romaní, el dia vuit de
Novembre de l'any dos mil sis, que va motivar amb data vint-i-vuit de Desembre de l'any dos mil
sis, la inscripció 6a.HIPOTECA a favor de BANCO PASTOR SA, en garantia d'un préstec de VINT-I-DOS MIL CINCCENTS EUROS de capital, interessos ordinaris de DOTZE mesos i fins a un màxim de MIL VUITCENTS EUROS, al tipus màxim del VUIT PER CENT anual, interessos de demora de VINT-I-QUATRE
mesos fins a un màxim de VUIT MIL CENT EUROS, al tipus màxim del DIVUIT PER CENT anual, la
quantitat de TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS per a costes, la quantitat de NOUCENTS SETANTA-DOS EUROS per a despeses de comunitat, impostos i cosines del segur
corresponents a la finca hipotecada. Taxada en CINC-CENTS CINC MIL CINC-CENTS VUITANTACINC EUROS TRENTA-NOU CÈNTIMS. Per un TERMINI de SEIXANTA mesos, que finalitza el dia
vint-i-vuit de Febrer de l'any dos mil catorze. Mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de
Barberà del Vallès, José Francisco Bauzà León, el dia vint-i-sis de Febrer de l'any dos mil nou, que
va motivar amb data catorze d'Abril de l'any dos mil nou, la inscripció T-
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HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA, en garantia d'un préstec de VINT-I-NOU
MIL CINC-CENTS EUROS de capital, interessos ordinaris fins a un màxim de DOS MIL SIS-CENTS
CINQUANTA-CINC EUROS, interessos de demora fins a un màxim de SIS MIL CENT NORANTACINC EUROS, al tipus màxim del DOTZE PER CENT anual, la quantitat de DEU MIL TRES-CENTS
VINT-I-CINC EUROS per a costes i despeses. Es Taxa en subhasta en DOS-CENTS CINQUANTACINC MIL EUROS. Per un TERMINI de CENT VINT mesos, que finalitza el dia quatre de Juny de
l'any dos mil dinou. Mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barberà del Vallès, José
Francisco Bauzà León, el dia quatre de Juny de l'any dos mil nou, que va motivar amb data quinze
de Setembre de l'any dos mil nou, la inscripció 8a.HIPOTECA a favor de BANCO BILBAO VIZCAYA SA, en garantia d'un préstec de A) DOS-CENTS
NORANTA-SIS MIL EUROS de capital del préstec. B) Del pagament dels interessos ordinaris
convinguts en les estipulacions 3a i 3a bis que, a efectes hipotecaris, es fixen en el tipus màxim
de sis per cent nominal anual, limitant-se, a més, aquesta responsabilitat, a l'efecte dels disposat
en l'article 114 de la Llei Hipotecària, en la quantitat màxima de DISSET MEL SET-CENTS
SEIXANTA EUROS. C) Del pagament dels interessos ordinaris convinguts en l'estipulació 6a, al
tipus màxim a efectes hipotecaris del vuit per cent nominal anual, limitant-se, a més, aquesta
responsabilitat, a l'efecte dels disposat en l'article 114 de la Llei Hipotecària, en la quantitat
màxima de QUARANTA-SET MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS. D) del pagament de les costes
processals, limitant-se hipotecàriament aquesta responsabilitat a una quantitat màxima igual al
deu per cent del capital del préstec; i del pagament de les despeses per tributs, despeses de
comunitat i cosines de segur corresponents a la finca hipotecada que anessin anticipats pel Banc,
limitant-se hipotecàriament aquesta responsabilitat a una quantitat màxima igual al per cent
d'aquest capital. En conseqüència l'import total màxim de responsabilitat per cadascun
d'aquests dos conceptes és de VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS EUROS i de CINC MIL NOU-CENTS VINT
EUROS . Per un TERMINI de QUATRE-CENTS VUITANTA mesos, que finalitza el dia trenta-u de
Julio de l'any dos mil cinquanta-set. TAXADA PER A SUBHASTA en la quantitat de DOS-CENTS
SEIXANTA-NOU MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU AMB QUARANTA-TRES EUROS. Constituïda
sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barberà del Vallès, Luis
Pichó Romaní, el dia vint-i-set de Julio de l'any dos mil disset, que va motivar amb data tretze de
Setembre de l'any dos mil disset, la inscripció 9a.Afecció fiscal: NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda
alliberada per un import de cinc mil nou-cents quaranta-nou amb seixanta euros, practicada
amb data tretze de Setembre de l'any dos mil disset, al marge de la inscripció/anotació 9a.I QUART: Documents relatius a la finca, presentats abans del tancament del Diari de l'últim dia
hàbil i pendents de despatx: número 496 del Diari 114 de data 27/07/2017, CANCEL·LACIÓ
D'HIPOTECA del notari LUIS PICHÓ ROMANÍ. PRESENTADA TELEMÀTICAMENT, remesa a les
14:30 hores, dins de l'horari de presentació, escriptura autoritzada electrònica, atorgada a
BARBERÀ DEL VALLÈS, el vint-i-set de Julio de l'any dos mil disset, sota el NÚMERO de protocol
834/2.017 del Notari LUIS PICHÓ ROMANÍ, per la qual, BANCO PASTOR SA CANCEL·LA LA
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HIPOTECA de VINT-I-DUES MIL CINC-CENTS EUROS de principal que grava la finca número 2962
de VACARISSES Idufir:" 08164000782976,
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 22.
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FINCA APORTADA 23
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 2.041,73 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 1,3732 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.963 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT situada en terme municipal de Vacarisses, en el punt
denominat Camí de la Creu o El Palà, parcel·la número seixanta-quatre, avui Camí de la Creu,
número set de dues mil cent setanta-quatre metres quadrats. Està composta de dues plantes baixa i bajocubierta-, comunicades entre si mitjançant escala interior, amb una superfície total
en junt ambdues plantes, inclosos porxos de dos-cents vint-i-sis metres quadrats, distribuïda de
la següent manera: Planta baixa, destinada a habitatge, que consta de menjador-estar, cuina,
distribuïdor, tres dormitoris, lavabo i escala d'accés a la planta superior, amb una superfície
construïda de noranta-cinc metres quaranta-quatre decímetres quadrats, i dos porxos, un d'un
metre vuitanta decímetres quadrats i l'altre de quinze metres setanta-sis decímetres quadrats. I
planta sotacoberta, sense ús específic, que consta de dues sales comunicades, amb una
superfície construïda de cent tretze metres quadrats. Està dotada dels serveis propis dels
immobles de les seves característiques i ocupa en el terreny de la seva ubicació el que la seva
planta baixa. AFRONTA: Nord, en línia de trenta metres, carrer de la Urbanització; Sud, en línia
de trenta-tres metres cinquanta centímetres, límit de finca; Est, en línia de cinquanta-vuit metres
cinquanta centímetres, parcel·la número seixanta-tres." Referència Cadastral: NO CONSTA.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 2.041,73 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 2.028,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
2.963, al volum 1852, llibre 49, foli 53.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560808DG0056S0001KM
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DOMINI VIGENT: Pertany a Luis Cordero Ramajo, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
i a Carmen Romera Castillo, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de de
compravenda atorgada davant del Notari de Santa Coloma de Gramenet, Luis Rodríguez Garcia,
el 31.07.1987.
Declarada l'obra nova mitjançant escriptura atorgada en Sant Adrià de Petons, davant el Notari
Javier Pichel Pichel amb protocol 1180, el dia 6 de Julio de 2006, segons la Inscripció 3a, de data
28 de Setembre de 2006, al Foli 53, del Llibre 49, Tom 1852 de l'Arxiu.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 23.
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FINCA APORTADA 24
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.602,24 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 1,0776 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.964 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, situada en el terme municipal de Vacarisses, Camí
de la Creu, número trenta-tres, en el punt denominat Camí de la Creu o vulgarment El Pala,
parcel·la número cinquanta. Té una superfície total construïda, exclosa la terrassa, de dos-cents
set metres vint-i-quatre decímetres quadrats. Està composta de planta baixa, destinada a
magatzem, amb aseo i un porxo, de superfície construïda, en junt, seixanta-vuit metres
cinquanta decímetres quadrats, inclòs el porxo, de planta primera, destinada a habitatge i
distribuïda en diverses dependències i serveis i amb una terrassa situada per sobre del porxo de
la planta inferior, de superfície construïda l'habitatge vuitanta-nou metres vint-i-quatre
decímetres quadrats, i la terrassa vint-i-tres metres noranta-cinc decímetres quadrats, i de
planta bajocubierta o altell, constituïda per una zona diàfana, de superfície construïda quarantanou metres cinquanta decímetres quadrats. A la planta primera s'accedeix, a causa del desnivell
del terreny, per una escala exterior, que inicia a nivell de la planta baixa, i les plantes primera i
bajocubierta o altell es comuniquen entre si mitjançant escala interior. S'encuenta edificada
sobre una parcel·la de mil set-cents quinze metres quadrats, dels quals la construcció, ocupa una
superfície de cent tretze metres dinou decímetres quadrats, estant la superfície no edificada
destinada a jardí. LIMITA pels seus quatre punts cardinals amb el terreny sobre el qual s'assenta,
i aquest al seu torn AFRONTA: al Nord, en línia de quaranta-sis metres cinquanta centímetres,
amb el número trenta-cinc del Camí de la Creu, abans parcel·la número quaranta-nou de la
urbanització; Est, en línia de vint metres, amb Camí de la Creu, per on té entrada; Sud, en línia
de quaranta-sis metres cinquanta centímetres, amb el número trenta-u del Camí de la Creu,
abans parcel·la número cinquanta-u de la urbanització; i Oest, en línia formant arc de quarantacinc metres, límit de finca".
OBSERVACIONS:
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NUMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5560820DG0056S0001EM”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
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l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 1.602,24 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 1.638,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
2.964, al volum 1852, llibre 49, foli 56.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560820DG0056S0001EM
DOMINI VIGENT: Pertany a Milagros Herrero Gonzalez, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per títol de de compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona, Wladimiro
Gutiérrez Álvarez,, el 17.03.1983.
Pel que fa a l’altra meitat indivisa, Milagros Herrero Gonzalez, és titular de l'usdefruit de la finca,
i Maria Inés Egea Herrero, de la nua propietat, ambdues per títol d'Herència i Obra Nova,
autoritzada pel Notari de Barcelona Rafael Ruz Núñez el 21.11.2013;
CÀRREGUES: Consten inscrites les següents càrregues:
Afecció Fiscal: NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de Successions i Donacions de
la qual va ser al·legada exempta en autoliquidació, practicada amb data tretze de Febrer de l'any
dos mil catorze, al marge de la inscripció/anotació 2a.Afecció Fiscal: NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda
alliberada per un import de mil nou-cents cinquanta euros, practicada amb data tretze de Febrer
de l'any dos mil catorze, al marge de la inscripció/anotació 2a.EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 24.
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FINCA APORTADA 25
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 3.187,56 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 2,1438 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.982 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR situat a Vacarisses, carrer Nord, números cinc-set. Té total
superfície construïda de quaranta-sis metres cinquanta-cinc decímetres quadrats, és discontínua
i es desenvolupa en dues construccions d'una sola planta. La construcció principal es distribueix
en: saló-menjador, cuina i un dormitori; amb l'accés directe des de l'exterior al saló-menjador i
des d'aquest a la cuina i al dormitori, té una superfície construïda de trenta-dos metres deu
decímetres quadrats. La construcció auxiliar es distribueix en: bany i traster, amb accessos
independents i directes des de l'exterior, té una superfície construïda de catorze metres
quaranta-cinc decímetres quadrats. Edificada sobre una porció de terreny de tres mil cent
quaranta-quatre metres quadrats. AFRONTA: Nord, en línia corba de vint-i-dos metres cinquanta
centímetres, vint-i-un metres cinquanta centímetres, quinze metres i vint-i-tres metres seixanta
centímetres, amb parcel·les vint-i-quatre i trenta-set i final de carrer; Sud, en línia de setantaquatre metres, amb carrer de la urbanització; esquerra entrant, Oest, en línia de quaranta-nou
metres cinquanta centímetres, amb zona verda; i Est, en línia de quaranta-quatre metres, amb
carrer de la pròpia urbanització." Referència Cadastral: 5569305DG0056N0001HG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 3.187,56 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 3.176,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
2.982, al volum 1852, llibre 49, foli 140.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569305DG0056N0001HG
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DOMINI VIGENT: Pertany a Jordi Iborra Sala, pel que fa al ple domini de la finca, per títol de de
compravenda atorgada davant del Notari de Sabadell, José Antonio Simón Hernández, el
28.03.2006.
CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
HIPOTECA a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, en
GARANTIA d'un préstec per la quantitat de DOS-CENTS DOTZE MIL TRES-CENTS DEU EUROS, de
capital; de divuit mensualitats d'interessos remuneratoris al tipus de tres enters, vint-i-cinc
centenes per cent, excepte modificació pactada, d'acord amb els termes del contracte, i de vinti-quatre mesos d'interessos moratoris al tipus pactat, sense que en cap de tots dos casos pugui
sobrepassar-se el límit màxim de tretze enters per cent, i de la quantitat de TRENTA-UN MIL
VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS que s'estipulen per a costes i
despeses. TAXEN la finca hipotecada, per tots i cadascun d'aquests procediments, com a preu
de la mateixa, a fi que serveixi de tipus en la subhasta, en la quantitat de TRES-CENTS SETZE MIL
EUROS. La durada d'aquest préstec serà de TRES-CENTS SEIXANTA MESOS explicats des de vinti-vuit de març de dos mil sis. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada
pel Notari de Sabadell, José Antonio Simón Hernández, el dia vint-i-vuit de Març de l'any dos mil
sis, que va motivar amb data vint-i-dues de Maig de l'any dos mil sis, la inscripció 4a.EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
25 AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca resultant 25.
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FINCA APORTADA 26
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.327,00 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,8925 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.983 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: CASA UNIFAMILIAR AÏLLADA, assenyalada amb el número cinc, del carrer Camí de la
Creu, de la Urbanització Camí de la Creu, del terme de Vacarisses, construïda sobre una porció
de terreny de superfície mil tres-cents trenta-vuit metres quadrats, que constitueix la parcel·la
número seixanta-cinc-A, de la Urbanització. La casa ocupa una superfície de vuitanta metres
setanta-nou decímetres quadrats del solar i es compon de dues plantes d'altura: Planta baixa
destinada a habitatge de superfície construïda vuitanta metres setanta-nou decímetres
quadrats. Planta primera destinada a habitatge de superfície construïda setanta-cinc metres
setanta-nou decímetres quadrats. La resta del terreny sense edificar es destina a pati o jardí de
la mateixa. AFRONTA: al Nord, o front, amb carrer Camí de la Creu; al Sud, fons, en línia corba
de catorze i deu metres, d'Oest a Est, amb límit de finca i torrent; a l'Est, esquerra, en línia de
quaranta-sis metres cinquanta centímetres, amb finca propietat de Narcís Gil Leyva i Ana
Ordóñez Bernardo; i a l'Oest, dreta, en línia corba de vint-i-tres i trenta-set metres, de Sud a Nord,
amb parcel·la número seixanta-cinc-bis, propietat de Luis García Rodríguez i Montserrat Ordóñez
Bernardo.
OBSERVACIONS:
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
La finca d'aquest NÚMERO disposa de cèdula d'habitabilitat concedida el dia 9 de juliol de 2013
i que caduca als 15 anys, segons nota al marge de la inscripció 12a. Referència Cadastral:
5560807DG0056S00010M.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 1.327,00 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
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Atès que la superfície cadastral de la finca és de 1.539,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
2.983, al volum 3374, llibre 132, foli 141.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560807DG0056S0001OM
DOMINI VIGENT: Pertany a Alejandro José Palop Barrios, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, i a Xenia Barril Sender, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de de
compravenda atorgada davant del Notari de Terrassa, Fernando Marcos Pérez-Sauquillo Conde,
el 02.03.2016.
CÀRREGUES: Consten inscrites les següents càrregues:
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual va ser al·legada exempta
en autoliquidació, practicada amb data quinze de Gener de l'any dos mil catorze, al marge de la
inscripció/anotació 10a.NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de vint-i-quatre mil quatre-cents deu amb divuit euros, practicada amb data vint-itres d'Octubre de l'any dos mil catorze, al marge de la inscripció/anotació 1 la.NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de nou mil quatre-cents vint-i-sis amb cinquanta-nou euros, practicada amb data
dinou de Juny de l'any dos mil quinze, al marge de la inscripció/anotació 12a.NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de deu mil tres-cents euros, practicada amb data vint-i-u d'Abril de l'any dos mil setze,
al marge de la inscripció/anotació 13 a.HIPOTECA a favor ING BANK NV SUCURSAL A ESPANYA, en garantia d'un préstec de: 1) CENT
TRES MIL EUROS de capital; 2) interessos ordinaris fins a un màxim d'una anualitat al deu per
cent; 3) interessos de demora fins a la quantitat màxima de TRENTA MIL NOU-CENTS EUROS; 4)
Del pagament de les costes processals limitant-se a una quantitat màxima igual al TRETZE per
cent, del capital prestat, per import de TRETZE MIL TRES-CENTS NORANTA
EUROS; i 5) del pago despeses per tributs, despeses de comunitat i cosines de segur de la finca
hipotecada que anessin anticipats pel Banc limitant-se a una quantitat màxima igual al dos per
cent, del principal del préstec per import de DOS MIL SEIXANTA EUROS. TAXADA en CENT
SEIXANTA-NOU MIL SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS Per un
TERMINI que finalitza el dia un d’Abril de l'any dos mil quaranta-u. Constituïda sobre aquesta
finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa, Fernando Marcos PérezSauquillo Conde, el dia dos de Març de l'any dos mil setze, que va motivar amb data vint-i-u
d'Abril de l'any dos mil setze, la inscripció 14 a.-
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NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de dos mil tres-cents noranta-quatre amb setanta-cinc euros, practicada amb data
vint-i-u d'Abril de l'any dos mil setze, al marge de la inscripció/anotació 14 a.EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 26.
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FINCA APORTADA 27
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 960,76 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,6462 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.984 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: porció de terreny en el terme municipal de Vacarisses, en el punt denominat Camí de
la Creu o vulgarment El Pala; de superfície nou-cents quaranta-vuit metres quadrats; és la
parcel·la número cinc. AFRONTA: al Nord, en línia de vint-i-vuit metres deu centímetres, parcel·la
número deu; Sud, en línia de vint-i-set metres setanta-cinc centímetres, carrer de la Urbanització;
Est, en línia de trenta-quatre seixanta centímetres, parcel·la número quatre; Oest, en línia de
trenta-nou metres setanta centímetres, parcel·la número sis."
OBSERVACIONS
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5868012DG0056N0001AG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 960,76 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 979,00 00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
2.984, al volum 1852, llibre 49, foli 147.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868012DG0056N0001AG
DOMINI VIGENT: Pertany a Nieves Bernardo Garcia, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per liquidació de societat conjugal, autoritzada pel notari de Barcelona Ariel Sultà
Benguigui, 16.01.2013. Maria Luisa Ordóñez Bernardo; Nieves Angeles Ordóñez Bernardo;
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

119

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 2 – Relació de finques aportades

Montserrat Ordóñez Bernardo; César Gerardo Ordóñez Bernardo; i Ana Cristina Ordóñez
Bernardo, són titulars, cadascú, del ple domini d'una desena part indivisa d'aquesta finca per
títol d'herència intestada, autoritzada pel notari de Barcelona Ariel Sultà Benguigui, 16.01.2013.
Segons indica la documentació facilitada per l’Ajuntament, pertany a Pau Cazorla Payan.
Transmissió pendent d’inscripció i d’acreditació.

CÀRREGUES: Consten inscrites les següents càrregues:
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de Successions i Donacions, practicada amb
data quatre de Març de l'any dos mil tretze, al marge de la inscripció/anotació 2a.Anotació preventiva d'embargament LLETRA A, sobre una desena part indivisa d'aquesta finca,
a favor de TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -UNITAT DE RECAPTACIÓ EXECUTIVA
N°08/21 DE TERRASSA-, contra Nieves Angeles Ordóñez Bernardo, seguit en Tresoreria General
de la Seguridad Social, en reclamació de MIL CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB QUINZE
CÈNTIMS de principal, TRES-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS de recàrrec de
constrenyiment, CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS d'interessos, VINT-I-UN
EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per a costes reportades, i SEIXANTA EUROS per a costes i
interessos pressupostats, en total DOS MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT
CÈNTIMS. Havent-se ordenat tal anotació en virtut de manament expedit amb data vint-i-set de
setembre de dos mil setze, que va motivar aquesta anotació amb data vint-i-u d'octubre de l'any
dos mil setze.
S'ha expedit en el dia vint-i-u d'octubre de dos mil setze, la certificació de dominí i càrregues
d'aquesta finca, en relació amb l'anotació d'embargament lletra A.
EDIFICIS: Existeix un edifici.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 27.
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FINCA APORTADA 28
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 852,44 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,5733 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 2.895 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Porció de terreny en el terme municipal de VACARISSES, en el punt denominat "Camí
de la Creu" o vulgarment "El Pala", de superfície vuit-cents setanta-un metres quadrats, iguals a
vint-i-tres mil quaranta-sis pams; és la parcel·la número DOTZE. AFRONTA: Est, parcel·les
Números tretze i dos; Sud, parcel·la número tres; Oest, de Sud a Nord, parcel·les Números quatre
i onze; i Nord, d'Est a Oest, parcel·la número tretze i carrer." Referència Cadastral: NO CONSTA.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 852,44 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 846,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
2.895, al volum 1852, llibre 49, foli 149.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868017DG0056N0001PG
DOMINI VIGENT: Pertany a Antonio Guntin Pérez, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
i a Matilde Sánchez Avila, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de de
compravenda atorgada davant del Notari de Terrassa, José Luis Peiré Aguirre, el 16.07.1996.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: Existeix un edifici.
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CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 28.
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FINCA APORTADA 29
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.498,27 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 1,0077 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 3.015 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“RÚSTICA: Porció de terreny rústic, situat en el término de Vacarisses, procedent de l'Heretat
Pala, que mesura trenta-set mil pams quadrats, equivalents a mil tres-cents noranta-set metres
noranta-dos decímetres quadrats. AFRONTA: Nord, amb torrent; Sud, amb camí sense sortida;
Est, amb un altre torrent o riera; i Oest, amb camí de Monistrol Vacarisses. Referència Cadastral:
NO CONSTA.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 1.498,27 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 1.822,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.015, al volum 1874, llibre 50, foli 159.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 6067202DG0066N0001TL
DOMINI VIGENT: Pertany a Juan Díaz Cabrera, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, i a
Concepcion Martínez Méndez, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de de
compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona, Tomàs Gimenez Duart,, el 04.05.1983.
CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
Amb un DOMINI DIRECTE a favor Juan De Vilallonga Girona, a qui pertany per adjudicació en la
divisió de béns practicada amb els co- titulars de l'expressat dret real Salvador i Maria Antònia
de Vilallonga de Carcer, en escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona don Luis Roca Sastre
Muncunill, a vint-i-set de Juliol de mil nou-cents setanta-o, ratificada per altra autoritzada pel
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propi Notari, a vint-i-quatre d'Agost del mateix any, que, juntament amb un testimoniatge de la
descripció de tots els béns objecte de divisió lliurat pel citat Notari, a vint-i-set de Juliol de mil
nou-cents setanta-o, va motivar, amb data vuit de Març de mil nou-cents setanta-sis, la
inscripció 3a i posterior extinció d'usdefruit i consolidació, que va motivar amb data quinze de
novembre de dues la meva deu, la inscripció 3a de la finca numero 1818, al foli 243 del Tom
1123, llibre 29 de Vacarisses. Al marge de la citada inscripció de domini, consta la nota de la
Disposició Transitòria 3a de la Llei de Censos del Parlament de Catalunya 6/1990 de 16 de Març,
quedant acreditada la vigència del cens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 29.
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FINCA APORTADA 30
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.415,05 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,9517 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 3.236 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Porció de terreny en el municipal de Vacarisses, en el punt denominat CAMÍ DE LA
CREU o vulgarment EL PALA, de superfície mil cinc-cents quaranta-tres metres quadrats, o
quaranta mil vuit-cents vint-i-vuit pams quadrats. AFRONTA: Nord, en línia de trenta-cinc metres,
parcel·la número seixanta-set, Oest, en línies de Sud a Nord, de tretze metres, sis metres trenta
centímetres, vint-i-cinc metres i vint metres, parcel·la número u, Est, en línia de trenta-dos
metres, carrer que va a les piscines, Sud, en línies d'Oest, a Est, en línia de tretze metres cinquanta
centímetres, onze metres cinquanta centímetres i trenta-nou metres, finca de Teresa Acosta
Viñals." Referència Cadastral: NO CONSTA.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 1.415,05 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 1.318,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.326, al volum 1995, llibre 56, foli 88.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868024DG0056N0001MG
DOMINI VIGENT: Pertany a Teresa Acosta Vinyals, pel que fa al ple domini de la finca, per títol
de de compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona, Wladimiro Gutiérrez Álvarez,
l’11.02.1985.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 30.
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FINCA APORTADA 31
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 2.014,04 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 1,3545 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 3286 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Porció de terreny consistent en la parcel·la lletra A, situada en el terme de Vacarisses,
partida Camí de la Creu, amb una superfície de dos mil metres quadrats. LINDA: Nord: carrer de
nova obertura en finca matriu; Sud, Antonia Xipell i Juan Plans; Est, confluència del referit carrer
i barranc; i Oest, parcel·la número seixanta-sis de la urbanització.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 2.014,04 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 2.248,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3286, al volum 2005, llibre 57, foli 148.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560805DG0056S0001FM
DOMINI VIGENT: Pertany en ple domini a l’Ajuntament de Vacarisses, per títol de cessió
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari d’Olesa de Montserrat Ángel García Diz, elevada a
públic el 26.07.1985.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 31.
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

127

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 2 – Relació de finques aportades

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

128

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 2 – Relació de finques aportades

FINCA APORTADA 32
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 5.042,17 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 3,3911 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 3.287 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Porció de terreny consistent en la parcel·la lletra B, situada en el terme de Vacarisses,
partida Camí de la Creu, amb una superfície de dos mil tres-cents metres quadrats. LINDA: Nord:
carrer de nova obertura en finca matriu; Sud, carrer de nova obertura i parcel·la número
cinquanta-nou de la urbanització; Est, parcel·la vint-i-dues de la urbanització; i Oest, carrer de
nova obertura en finca matriu.”
Aquesta finca forma part d’una parcel·la de major superfície qualificada com a serveis tècnics
per la Modificació del PGO a Ventayol / La Creu i Altres Nuclis Urbans, que forma part
formalment de la resta de les finques registrals 4.974 i 564 -després de la segregació de les 51
finques urbanes-, pendent de cessió en els termes indicats a l’escriptura de “Dissolució de
condomini per divisió material i entrega de llegat” de data de 13 de desembre de 2007, atorgada
davant Lluis Jou i Mirabent, Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb núm. de protocol
3327, on es fa constar que se cedeixen a l’Ajuntament els terrenys que es corresponguin per a
fer les cessions pendents. Per aquest motiu, es necessari rectificar la seva superfície, atès que la
procedència de la finca actualment inscrita i la de major cabuda tenen la mateixa descripció,
excepte pel que fa a la seva superfície.
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 5.042,17 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
La descripció de la finca, conforme la topografia recent, és la següent:
“Urbana: Porció de terreny de forma irregular, ubicada al terme municipal de Vacarisses, de
5.042,17 m2, qualificada com a serveis tècnics del PAU La Creu, delimitat per la MPGO a Ventayol
/ La Creu i Altres Nuclis Urbans. LIMITA: al nord est, en línia recta de 143,76 metres, amb la
vialitat del carrer de l’oest, en línies irregulars de 45,44 m, 14,15 m, 20,50 m, 23,82 m, 14,23 m,
28,23 m, 31,33 m, amb la vialitat del carrer de l’oest i amb les finques registrals 4299, 4298,
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2903, 4248, 2904, 2962, 2896, respectivament; al sud oest, amb línies irregulars de 138,39 m,
36,88 m, 51,17 m, i 106,40 m, amb la vialitat del carrer Camí de la Creu, amb les finques 303,
pendent d’inscripció i 2902, i amb la vialitat del mateix carrer Camí de la Creu; a l’est, en línia de
2,12 m, amb la vialitat del carrer del Nord.”
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 2.358,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca no es corresponen en els termes
que estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària. Per aquest motiu, els plànols de la reparcel·lació
incorporen la representació gráfica georreferenciada de la total parcel·la.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.287, al volum 2005, llibre 57, foli 151.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569601DG0056N0001GG
DOMINI VIGENT: Pertany en ple domini a l’Ajuntament de Vacarisses, per títol de cessió
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari d’Olesa de Montserrat Ángel García Diz, elevada a
públic el 26.07.1985, i per títol de cessió obligatòria i gratuïta pendent d’inscripció.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 32.
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FINCA APORTADA 33
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.152,34 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,775 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 3.288 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Porció de terreny consistent en la parcel·la lletra C, situada en el terme de Vacarisses,
partida Camí de la Creu, amb una superfície de mil metres quadrats. LINDA: Nord: parcel·la vinti-quatre de la urbanització i resta de finca matriu;Sud, carrer de nova obertura en finca matriu;
Est, parcel·la trenta-cinc de la urbanització; i Oest, parcel·la vint-i-tres de la urbanització.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 1.276,86 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 1.122,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.288, al volum 2005, llibre 57, foli 154.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569307DG0056N0001AG
DOMINI VIGENT: Pertany en ple domini a l’Ajuntament de Vacarisses, per títol de cessió
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari d’Olesa de Montserrat Ángel García Diz, elevada a
públic el 26.07.1985.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 33.
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FINCA APORTADA 34
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.181,73 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,7948 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 3.402 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE en planta baixa situada al carrer Raval, número deu, punt denominat
"Camí de la Creu", sector La Creu, del terme municipal de Vacarisses. Es compon d'una sola
planta, destinada a habitatge, amb una superfície construïda de cinquanta-tres metres vint-inou decímetres quadrats, distribuïda interiorment en cuina-menjador i dos dormitoris. Així
mateix, disposa d'un porxo d'entrada a la casa que té una superfície de dos metres seixanta
decímetres quadrats i un bany exterior la superfície construïda del qual és de cinc metres
vuitanta-vuit decímetres quadrats. La superfície de parcel·la ocupada per l'edificació és de
seixanta-un metres setanta-set decímetres quadrats, i la resta, és a dir, mil cent trenta-vuit
metres vint-i-tres decímetres quadrats, fins a completar la seva superfície total de mil dos-cents
metres quadrats, corresponen a pati i jardí, en el qual existeix construïda una edificació auxiliar
destinada a magatzem d'eines de jardineria, la superfície construïda de la qual és d'onze metres
quaranta-quatre decímetres quadrats. AFRONTA: Nord, mitjançant línia corba, parcel·la número
dotze, de Julio Garrigós Garrido i Francisca Morales Grané; Est, parcel·la número dos; Oest,
parcel·la número quatre; Sud, vial de la Urbanització.
OBSERVACIONS
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
La finca d'aquest NÚMERO disposa de cèdula d'habitabilitat concedida el dia 11 de juny de 2014
i que caduca als 15 anys, segons nota al marge de la inscripció T. Referència Cadastral:
5868010DG0056N0001HG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 1.181,73 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
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Atès que la superfície cadastral de la finca és de 1.090,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.402, al volum 2036, llibre 60, foli 58.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868010DG0056N0001HG
DOMINI VIGENT: Pertany a Catalunya Banc SA, el ple domini de la totalitat de la finca per títol
de dació en paga de deute, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barberà del Vallès,
Luis Pichó Romaní , el 25.02.2015.
CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de deu mil set-cents dos amb quaranta euros, practicada amb data deu d'Abril de
l'any dos mil quinze, al marge de la inscripció/anotació TEDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 34.
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FINCA APORTADA 35
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 539,52 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3629 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 3.403 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR situat en el terme municipal de Vacarisses, en el punt
denominat Camí de la Creu o vulgarment El Pala, amb enfront del carrer Romeu, número cinc. Es
compon de planta semisótano a garatge i habitatge, amb una superfície útil de setanta-dos
metres setanta-un decímetres quadrats, planta baixa i pis destinades a habitatge, de diverses
habitacions i serveis amb una superfície construïda de cent quaranta-sis metres dinou decímetres
quadrats i cinquanta-quatre metres noranta-quatre decímetres quadrats de porxos descoberts.
Les plantes es comuniquen interiorment a través d'una escala. Edificada sobre una porció de
terreny de superfície cinc-cents setanta-un metres quadrats, iguals a quinze mil cent nou pams
quadrats. AFRONTA: front que és Est, en línia corba, carrer Romeu; al Nord, en línia corba de set
metres cinquanta centímetres i vint metres, amb límit d'urbanització; al Sud, en línia de
quaranta-quatre metres i cinquanta centímetres amb parcel·la seixanta-set; a l'Oest, en línia
corba de vint-i-sis metres seixanta centímetres, amb parcel·la tretze. És la parcel·la número
seixanta-vuit de la urbanització." Referència Cadastral: 5858005DG0056N0001.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 539,52 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 523,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.403, al volum 2981, llibre 109, foli 206.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868005DG0056N0001ZG
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DOMINI VIGENT: Pertany a Carles Colomínas Guàrdia, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, i a Anna Blanxart Ribet, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de de
compravenda atorgada davant del Notari de L’Hospitalet de Llobregat, Jesús-Julian Fuentes
Martínez, el 26.11.2003.
CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
HIPOTECA a favor de BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, en garantia d'un préstec de
DOS-CENTS TRENTA-SET MIL QUATRE-CENTS EUROS de capital, interessos ordinaris fins a un
màxim de VINT-I-U MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET AMB TRENTA EUROS, al tipus màxim del
VUIT AMB NORANTA-CINC PER CENT anual, interessos de demora fins a un màxim de NORANTANOU MIL SET-CENTS VUIT EUROS, la quantitat de TRENTA-CINC MIL SIS-CENTS DEU EUROS per
a costes i despeses. Es Taxa aquesta finca en DOS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL CINC-CENTS
NORANTA-VUIT EUROS. Per un TERMINI de TRES-CENTS SEIXANTA mesos, que finalitza el dia un
de Novembre de l'any dos mil trenta-tres. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura
autoritzada pel Notari de L’Hospitalet de Llobregat, Jesús-Julian Fuentes Martínez, el dia vint-isis de Novembre de l'any dos mil tres, que va motivar amb data vint-i-set de Gener de l'any dos
mil quatre, la inscripció 9a.EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 35.
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FINCA APORTADA 36
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 3.267,77 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 2,1977 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 3.404 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: CASA situada a Vacarisses, carrer DE L'EST, número NOU; composta de planta baixa
destinada part a habitatge i una altra part separada destinada a magatzem i a traster, amb una
superfície edificada de trenta-nou metres quadrats la part destinada a habitatge, dotze metres
quadrats la destinada a magatzem i cinc metres quadrats la destinada a traster, edificat sobre
un terreny solar de superfície de tres mil cinc-cents vint-i-tres metres quadrats, equivalents a
noranta-tres mil dos-cents disset pams quadrats. AFRONTA: al Nord, amb el citat carrer en línies
corba de trenta-sis metres vuitanta centímetres i tretze metres cinquanta centímetres, al Sud,
amb parcel·les números dotze, dos i seixanta-vuit, en línies de setze, vint, onze i vint-i-quatre
metres, d'Oest a Est, a l'Est, límit de finca i parcel·la número seixanta-vuit de Nord a Sud, en línies
de nou metres trenta centímetres nou metres quinze centímetres i vint-i-sis metres seixanta
centímetres, a l'Oest, en línia seixanta-un metres cinquanta centímetres, de nord a sud, amb
parcel·la número quinze, vial de la Urbanització i en petita parteix parcel·la número dotze.
Referència Cadastral: 5868003DG0056N0001EG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 3.267,77 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 3.261,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.404, al volum 2036, llibre 60, foli 64.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868003DG0056N0001EG
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DOMINI VIGENT: Pertany a Juana Yera Morales, pel que fa al ple domini de la finca, per títol de
de compravenda atorgada davant del Notari de Terrassa, Juan Manuel Álvarez-Cienfuegos
Suárez, el 07.11.2000.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 36.
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FINCA APORTADA 37
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 2.342,40 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 1,5754 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 3.514 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Porció de terreny irregular, en el municipi de Vacarisses -Barcelona-, partida Camí de
la Creu, vulgarment "El Pala", parcel·la número seixanta-dos, actualment carrer de la Creu
número onze de la Urbanització Creu de Vacarisses, té una superfície de dues mil dos-cents
cinquanta-cinc metres quadrats i sobre part del mateix existeix una edificació que es compon de
PLANTA BAIXA solament, distribuïda interiorment en dues dependències, una sala -menjadorestar- habitació- i una cuina, amb una superfície construïda de vint-i-tres metres trenta-un
decímetres quadrats i una edificació auxiliar ocupada per un traster i un bany al que s'accedeix
des de l'exterior, amb una superfície construïda de tres metres sis decímetres quadrats i de cinc
metres vint-i-set decímetres quadrats, respectivament, resultant una total superfície construïda
de trenta-quatre metres seixanta-quatre decímetres quadrats. AFRONTA: Nord, camí o carrer de
la Urbanització; Est, parcel·la seixanta-tres; Oest, parcel·la seixanta-u; Sud, finca propietat de
Julià Pascual o successors".
Observacions- Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest
NUMERO està' identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir
essencialment amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5560810DG0056S00010M.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 2.342,40 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 2.351,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.514, al volum 2055, llibre 53, foli 31.
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REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560810DG0056S0001OM
DOMINI VIGENT: Pertany a Banco Popular Español SA, pel que fa al ple domini de la finca, per
títol d'adjudicació en procediment d'execució hipotecària, mitjançant testimoniatge de decret
lliurat pel Jutjat de Primera Instància número SET de Terrassa, el 18.09.2013.
CÀRREGUES: Consten inscrites les següents càrregues:
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de quinze mil tres-cents quaranta-cinc euros, practicada amb data vint-i-cinc
d'Octubre de l'any dos mil tretze, al marge de la inscripció/anotació 12a.NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual va ser al·legada exempta
en autoliquidació, practicada amb data vint-i-cinc d'Octubre de l'any dos mil tretze, al marge de
la inscripció/anotació 13a.EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 37.
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FINCA APORTADA 38
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 2.182,81 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 1,4680 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 3.605 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR situat en el terme municipal de Vacarisses, en el punt
denominat Camí de la Creu, conegut vulgarment pel Pala, que constitueix la parcel·la número
vint-i-sis, carrer Oest assenyalada amb el número deu, abans carrer sense NÚMERO; edificada
sobre un solar de dos mil dos-cents divuit metres vint decímetres quadrats, composta de planta
baixa amb una superfície de setanta-quatre metres quadrats i porxo-terrassa, de superfície vinti-vuit metres quaranta decímetres quadrats; consta de menjador-estar, dos dormitoris, bany,
cuina, rebedor, passadís i terrassa, estant el no construït destinat a jardí. AFRONTA: Nord o fons,
amb finca segregada; Est, en línia de quaranta-tres metres cinquanta centímetres, parcel·la
número vint-i-tres bis; Sud, en línia corba de trenta-vuit amb setanta centímetres, nou metres
seixanta centímetres i trenta-cinc metres deu centímetres, amb la parcel·la vint-i-cinc i camí; a
l'Oest, amb parcel·les vint-i-set bis i vint-i-vuit.
OBSERVACIONS: La finca d'aquest NÚMERO disposa de cèdula d'habitabilitat concedida el dia
tres de Maig de dos mil deu, i que caduca als quinze anys, segons s'ha acreditat per nota al marge
de la inscripció 1 la, de data vint-i-dues de Juny de 2.010.
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5569311DG0056N0001BG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 2.182,81 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 2.151,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
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3.605, al volum 3397, llibre 135, foli 214.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569311DG0056N0001BG
DOMINI VIGENT: Pertany a José Antonio Portero Garcia, pel que fa al ple domini de la finca, per
títol de reparcel·lació atorgada davant del Notari de Barberà del Vallès Luis Pichó Romaní el
26.05.2011.
CÀRREGUES: Consten inscrites les següents càrregues:
SERVITUDS, constituïdes per Orientina Alfonso Pareja -com a titular que era llavors de la registral
NÚMERO 2.995- i els consorts Juan Martínez i Librada Alfonso Pareja -com a titulars que eren
llavors de la registral NÚMERO 2.900- i els també consorts Nicolàs Christodolou i Áurea Alfonso
Pareja -com a titulars que eren llavors de la registral NÚMERO 2.901-, sobre la finca registral
número 2.995, obrant al foli 54 del Tom 1.874, llibre 50 de Vacarisses, inscripció la, i, en benefici
de les registrals Números 2.900 i 2.901, obrants als folis 16 i 19 del Tom 1.848, llibre 48 de
Vacarisses, inscripcions las, següents: Primera: D'aqüeducte, per a conducció de serveis d'aigua
i en general, desguassos, llum, telèfon i qualsevol un altre similar. I, segona: De pas per a
persones, per a la conservació i reparació i constitució dels serveis antedichos. Aquestes
servituds afecten materialment una franja de terreny d'un metre d'ample per trenta-un metres
de llarg, que s'estén contigua a tota la del predi servent; tot això, segons escriptura atorgada a
Barcelona, a vint-i-dues de Julio de mil nou-cents vuitanta-tres, davant el Notari de la mateixa,
don Wladimiro Gutiérrez Álvaro, que va motivar, amb data vint-i-nou de Novembre de mil noucents vuitanta-tres, la inscripció 2a de la finca registral número 2.995 de procedència, al foli 54 i
54 tomat del Tom 1.874, llibre 50 de Vacarisses
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL, en garantia d'un crèdit fins a un límit de
CENT VINT MIL EUROS de principal, d'un màxim de TRES MIL NOU-CENTS EUROS per l'eventual
excés que pogués produir-se en tancar el compte i deure en ella la partida d'interessos, de la
quantitat màxima de QUINZE MIL SIS-CENTS EUROS d'interessos de demora reportats a partir
del tancament del compte, i de la suma de VINT MIL CENT EUROS per a costes i despeses. Es
Taxa en DOS-CENTS VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTS TRENTA EURO& VUITANTA-DOS CÈNTIMS. Per
un TERMINI que finalitza el dia catorze d'Abril de l'any dos mil trenta-quatre. Constituïda sobre
aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barberà del Vallès, José Bauzà
Corchs, el dia catorze d'Abril de l'any dos mil quatre, que va motivar amb data catorze de Juny
de l'any dos mil quatre, la inscripció 6a.HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL, en garantia d'un crèdit fins a un màxim
de TRENTA-NOU MIL EUROS en concepte de límit de crèdit, interessos ordinaris fins a un màxim
de MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS, del pagament dels interessos de demora fins a un
màxim de SET MIL VUIT-CENTS EUROS, i la quantitat de NOU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA
EUROS per a costes i despeses. Es TAXA en CENT NORANTA-SET MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES
EUROS CINQUANTA Y DOS CÈNTIMS. Per un TERMINI màxim de dotze mesos a partir del dia vintSegona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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i-dos de Desembre de l'any dos mil quatre, i es prorrogarà automàticament d'any en any, fins a
un màxim de quatre pròrrogues. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura
autoritzada pel Notari de Barberà del Vallès, José Francisco Bauzà León, el dia vint-i-dos de
Desembre de l'any dos mil quatre, que va motivar amb data quinze de Febrer de l'any dos mil
cinc, la inscripció 8a.HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL, en garantia d'un préstec de TRENTA MIL
EUROS de capital, interessos ordinaris fins a un màxim de MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS,
interessos de demora fins a un màxim de SIS MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS, i, de la quantitat
de SET MIL CINC-CENTS EUROS per a costes i despeses. Taxada en TRES-CENTS TRETZE MIL CENT
VUITANTA-UN EUROS SEIXANTA CÈNTIMS. Per un TERMINI de 360 mesos que finalitza el dia
trenta-u de Gener de l'any dos mil trenta-vuit. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant
escriptura autoritzada pel Notari de Barberà del Vallès, Luis Pichó Romaní, el dia trenta de Gener
de l'any dos mil vuit, que va motivar amb data deu de Març de l'any dos mil vuit, la inscripció
10a.HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL, en garantia d'un préstec de CENT
NORANTA MIL EUROS de capital, interessos ordinaris fins a un màxim de SET MIL SIS-CENTS
EUROS, interessos de demora fins a un màxim de TRENTA MIL QUATRE-CENTS EUROS, la
quantitat de VINT-I-SET MIL CENT EUROS per a costes i despeses. Es taxa la finca en TRES-CENTS
TRETZE MIL CENT VUITANTA-UN EUROS SEIXANTA CÈNTIMS. Per un TERMINI de TRES-CENTS
SEIXANTA mesos, que finalitza el dia trenta-u de Maig de l'any dos mil quaranta. Constituïda
sobre aquesta finca, al foli 18 del Tom 3374, Llibre 132, mitjançant escriptura autoritzada pel
Notari de Barberà del Vallès, José Francisco Bauzà León, el dia vint-i-sis de Maig de l'any dos mil
deu, que va motivar amb data vint-i-dos de Juny de l'any dos mil deu, la inscripció 12a.EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 38.
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FINCA APORTADA 39
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 814,12 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,5475 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 3.713 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR aïllat situada al carrer Passatge dels Torrents, número u,
abans Camí ral sense NÚMERO, del terme de Vacarisses, de pertinences de l'hereteu Pala que
constitueix parcel·la S.ll-5. Construïda sobre una porció de terreny que té una superfície de mil
tres-cents cinquanta-un metres quadrats. Composta de planta baixa i planta primera amb una
superfície total construïda en ambdues plantes de dos-cents quaranta-un metres quaranta
decímetres quadrats dels quals corresponen cent vint metres setanta decímetres quadrats a la
planta primera. AFRONTA: en conjunt; al Nord i a l'Oest amb torrent; a l'Est amb Riera del Pala i
al Sud parteix amb la pròpia riera del Pala i part amb camí".
OBSERVACIONS
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que l'esmentada finca està identificada
gràficament però la base gràfica registral no pot validar-se pel següent motiu: La superfície que
consta inscrita en el Registre de la Propietat és substancialment diferent a l'àrea de la base
gràfica registral de la finca corresponent.
La finca d'aquest NÚMERO disposa de cèdula d'habitabilitat concedida el dia 27 de novembre de
2014 i que caduca als 15 anys, segons nota al marge de la inscripció 8a. Referència Cadastral:
6067203DG0066N0001FL.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 814,12 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 1.572,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.713, al volum 2168, llibre 69, foli 85.
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REFERÈNCIA CADASTRAL: 6067203DG0066N0001FL
DOMINI VIGENT: Pertany a Miguel Moyano Corral, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, i a Desamparados Moscardó Escancel, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
per títol de de compravenda atorgada davant del Notari de Sabadell, Maria Lara Domínguez
Martínez, el 23.04.2015.
CÀRREGUES: Consten inscrites les següents càrregues:
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual va ser al·legada exempta
en autoliquidació, practicada amb data vint de Maig de l'any dos mil quinze, al marge de la
inscripció/anotació T.NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de dotze mil quatre-cents euros, practicada amb data vint-i-vuit de Maig de l'any dos
mil quinze, al marge de la inscripció/anotació 8a.HIPOTECA a favor de CAIXABANC SA, en garantia d'un préstec de: A) VUITANTA-SET MIL EUROS,
de principal, B) del pagament dels seus interessos pel termini de sis mesos, al tipus màxim del
SET ENTERS CINQUANTA-NOU CENTENES PER CENT, C) del pagament dels interessos de demora
pel termini de divuit mesos al tipus del TRETZE ENTERS CINQUANTA-NOU CENTENES PER CENT,
i D) de la quantitat de QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS, que es fixen per a costes i
despeses. Es Taxa en DOS-CENTS SIS MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS. Per un TERMINI que finalitza el dia un de Maig de l'any dos mil trenta. Constituïda
sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Sabadell, Maria Lara
Domínguez Martínez, el dia vint-i-tres d'Abril de l'any dos mil quinze, que va motivar amb data
vint-i-vuit de Maig de l'any dos mil quinze, la inscripció 9a.
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de mil sis-cents vuitanta-cinc amb vuitanta euros, practicada amb data vint-i-vuit de
Maig de l'any dos mil quinze, al marge de la inscripció/anotació 9a.EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 39.
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FINCA APORTADA 40
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 886,30 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,5961 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 3.730 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Porció de terreny, en el municipi de Vacarisses, carrer de l'Est, número vuit, -abans
paratge Camí de la Creu, o vulgarment El Pala, parcel·la número deu de la Urbanització-.
Superfície: vuit-cents seixanta-un metres quadrats, iguals a vint-i-dos mil set-cents vuitanta-dos
pams quadrats. AFRONTA: Nord, en línia de vint-i-nou metres vint-i-cinc centímetres, carrer de
la Urbanització; Sud, en línia de vint-i-vuit metres deu centímetres, parcel·la número cinc de la
Urbanització; Est, en línia de trenta-un metres vint centímetres, parcel·la número onze de la
Urbanització; Oest, parcel·la número sis de la Urbanització".
OBSERVACIONS
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5868016DG0056N0001QG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 886,30 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 867,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.730, al volum 2168, llibre 69, foli 194.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868016DG0056N0001QG
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DOMINI VIGENT: Pertany a Jaume Iborra Sala, pel que fa al ple domini d’una part indivisa, per
títol d'herència intestada i adjudicació, autoritzada pel Notari de Sabadell, Agustín Subirats
Bassas, el 30.06.1992, i per la Notària de Terrassa Eva Maria Corbal San Adriàn, 20.12.2011.
Pertany a JAUME IBORRA SALA, pel que fa al ple domini d’una part indivisa, per títol de llegat de
legítima, autoritzada per la Notària de Terrassa Eva Maria Corbal San Adriàn, 20.12.2011.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 40.
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FINCA APORTADA 41
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 2.701,43 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 1,8168 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 3.731 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE situat al carrer Nord, número quatre, del terme municipal de Vacarisses,
Urbanització El Pala. Formada per dues plantes construïdes i un altell, amb una superfície útil en
la planta baixa de seixanta metres setanta-dos decímetres quadrats, en la planta primera de
cent dos metres vuitanta-cinc decímetres quadrats. L'habitatge està situat en una parcel·la de
superfície dues mil sis-cents dinou metres quadrats en la qual es troben construïts també un
porxo de sis metres quadrats, un traster en una sola planta de quaranta-dos metres quadrats i
una piscina que ocupa vint metres quadrats. AFRONTA, tota la finca: Nord, en línia de catorze
metres, carrer Camí Romeu; Est, en línia recta de seixanta-cinc metres, amb finca veïna, amb el
número setze de la Urbanització i amb enfront del Camí Romeu, i al carrer Est; al Sud, en línia
corba de vuitanta-dos metres setanta-cinc centímetres, amb el carrer Est; i a l'Oest, En Línia
Corba de quaranta-cinc metres noranta-cinc centímetres, quatre metres seixanta-dos
centímetres i sis metres cinquanta centímetres, amb el carrer del Nord per on té la seva entrada.
OBSERVACIONS
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5868001DG0056N0001IG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 2.701,43 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 2.662,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3731, al volum 2168, llibre 69, foli 198.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

148

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 2 – Relació de finques aportades

REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868001DG0056N0001IG
DOMINI VIGENT: Pertany a Jordi Iborra Sala, pel que fa al ple domini d’una part indivisa, per
títol d'herència intestada i adjudicació, autoritzada pel Notari de Sabadell, Agustín Subirats
Bassas, el 30.06.1992, i per la Notària de Terrassa Eva Maria Corbal San Adriàn, 20.12.2011.
Pertany a Jordi Iborra Sala, pel que fa al ple domini d’una part indivisa, per títol de llegat de
legítima, autoritzada per la Notària de Terrassa Eva Maria Corbal San Adriàn, 20.12.2011.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 41.
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FINCA APORTADA 42
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 2.731,71 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 1,8372 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 3.816 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: PORCION DE TERRENY, situada en el terme de Vacarisses, de pertinences de l'Hereteu
Pala, que constitueix la parcel·la número setanta-sis. Té una superfície de dues mil cent
quaranta-vuit metres, quaranta decímetres, equivalents a 56.863 pams també quadrats.
AFRONTA: al Nord, i a l'Oest, en línia contigua, amb la Riera del Pala, a l'Est, amb la Carretera
de Manresa a Terrassa, i al Sud, amb la parcel·la número setanta-cinc, de la mateixa
Urbanització." Referència Cadastral: NO CONSTA.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 2.731,71 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 2.944,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.816, al volum 2223, llibre 62, foli 67.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 6067201DG0066N0001LL
DOMINI VIGENT: Pertany a Teresa Acosta Viñals, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
i a Vicente Calataiud Pardo, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de de
compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona, Tomàs Gimenéz Duart, el 01.06.1989.
CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
DOMINI DIRECTE que grava la finca 1818 de procedència el qual no apareix gravat, a favor Juan
De Vilallonga Girona, quant a la nuda propietat, per adjudicació, mitjançant una escriptura
autoritzada pel Notari de Barcelona, Luis Roca-Sastre Muncunill, el dia vint-i-set de juliol de mil
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nou-cents setanta-u, que va motivar la inscripció 3a d'aquesta finca.-Al marge de la citada
inscripció de domini, s'ha emplenat la Disposició Transitòria 3a de la Llei de Censos del Parlament
de Catalunya 6/1990 de 16 de Març, quedant acreditada la vigència del cens, que resulta
d'aquesta inscripció, i l'usdefruit, per defunció d'Isabel Girona Villavecchia, segons instància
privada de data dotze de juliol de dos mil deu, que va motivar amb data 15 de novembre de dos
mil deu, la inscripció 4a d'aquesta finca.
EDIFICIS: Existeix un edifici.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 42.
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FINCA APORTADA 43
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.078,48 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,7253 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 3.920 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR que es compon de planta baixa amb el seu pati annex,
situada en el terme de Vacarisses, carrer Camí de la Creu, número quaranta-vuit. Té una
superfície construïda de cent cinquanta metres quadrats. Edificada sobre part d'un solar de noucents vuitanta-un metres quadrats. AFRONTA: front Nord-oest, en línia quebrada de vint-i-quatre
metres, cinc metres i tretze metres cinquanta centímetres, amb carrer de la urbanització; dreta
entrant, en línia de vint-i-tres metres cinquanta centímetres, amb parcel·la vint-i-sis; fons, en
línia de vint-i-dos metres, amb parcel·la número vint-i-tres-bis i en línia quebrada d'onze metres
vint centímetres i onze metres, amb parcel·la vint-i-tres; i esquerra, en línia de deu metres
cinquanta centímetres, amb zona verda i en línia de dotze metres cinquanta centímetres, amb
parcel·la número trenta-cinc." Referència Cadastral: 5569324DG0056N0001KG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 1.078,48 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 1.076,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.920, al volum 2303, llibre 75, foli 128.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569324DG0056N0001KG
DOMINI VIGENT: Pertany a Juan Marcos Veira Flores, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, i a Celedonia Lorente Catena, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de
de compravenda atorgada davant del Notari Sabadell, Màxim Català Marró, el 04.06.1999.
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CÀRREGUES: Consten inscrites les següents càrregues:
HIPOTECA a favor de CAIXABANK SA, -anteriorment Caixa d'Estalvis i Pensión de Barcelona- en
garantia d'un saldo resultant de la liquidació del compte de crèdit fins a la quantitat de CENT
SETANTA MIL EUROS en concepte de límit de crèdit, fins a SETZE MIL CENT CINQUANTA EUROS,
en concepte d'interessos ordinaris reportats durant l'últim any, fins a TRENTA-QUATRE MIL
VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS en concepte d'interessos de demora durant l'últim any, i de la
quantitat de TRENTA-QUATRE MEL EUROS en concepte de costes i despeses. Taxada per a
subhasta en DOS-CENTS DOTZE MIL NOU-CENTS EUROS. Per un TERMINI que no podrà excedir
del dia trenta-u de gener de dos mil vint-i-tres. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant
escriptura autoritzada pel Notari de Ripollet, José Luis Jacobo Pascual Vega, el dia vint-i-set de
Gener de l'any dos mil tres, que va motivar amb data vint-i-set de Març de l'any dos mil tres, la
inscripció T.
MODIFICADA la hipoteca precedent com s'indica en les inscripcions 10a, 12a i 13a.
HIPOTECA a favor de CAIXABANK SA, -anteriorment Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona- en
garantia del saldo resultant de la liquidació del compte de crèdit: VUITANTA-UN MIL TRES-CENTS
EUROS en concepte del límit del crèdit, fins a TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
VINT-I-CINC CÈNTIMS en concepte d'interessos ordinaris reportats durant els últims sis mesos al
tipus màxim establert; fins a DIVUIT MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS CINQUANTA
CÈNTIMS en concepte d'interessos de demora durant els últims divuit mesos, i la quantitat de
SETZE MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS en concepte de costes en cas de reclamació judicial. Es
taxa en DOS-CENTS NORANTA-SET MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS. Per un TERMINI
que no podrà excedir del dia trenta-u de maig de dos mil trinta. Constituïda sobre aquesta finca,
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Ripollet, Antonio Victor García-Galàn San Miguel,
el dia trenta de Maig de l'any dos mil cinc, que va motivar amb data dotze d'Agost de l'any dos
mil cinc, la inscripció 9a.
MODIFICADA la hipoteca precedent com s'indica en les inscripcions 12a i 14a
NOVADA la hipoteca de la inscripció T, a favor de CAIXABANK, SA -anteriorment Caixa . d'Estalvis
i Pensions de Barcelona- quedant quant al modificat en els següents termes: acorden AMPLIAR
el termini de manca d'un a vint-i-quatre mesos de manca. Pel que variarà el Pacte Primer, capital
del crèdit, de la forma següent. NOVES CONDICIONS DEL PRESTAMO: PACTE / PRIMER. Capital
del Crèdit. La Caixa" obre un compte de crèdit a la PART ACREDITADA fins al l límit de CENT
SETANTA MIL EUROS. Si la PART ACREDITADA es trobés integrada per més \ d'una persona,
cadascuna d'elles respondrà solidàriament del compliment de les obligacions derivades. " del
crèdit. La PART ACREDITADA rep en aquest acte de "La Caixa" la quantitat de CENT - SETANTA
MIL EUROS en concepte de primera disposició, la inscripció de la qual expressament se sol·licita
als efectes previnguis en l'article 32, número 1, lletra f), segon incís del RD 685/82 de 17 de març,
pel qual es desenvolupa la Llei 2/81 de 25 de març del Mercat Hipotecari. Operativa de les
disposicions. Cadascuna de les disposicions que efectuï la PART ACREDITADA haurà de ser com
a mínim per un import de MIL CINC-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
D'EURO. No obstant això, la primera disposició haurà de realitzar-se per l'import del total límit
inicial del crèdit, quedant establert el límit del mateix, una vegada realitzada la disposició, en
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una quantitat equivalent a CENT QUARANTA-NOU MIL EUROS. La Part acreditada i "la Caixa"
podran acordar la modificació de la data de venciment de totes o d'alguna o algunes de les
disposicions realitzades i fins i tot establir o suprimir períodes de manca d'amortització per una
o diverses disposicions ja realitzades, o per a altres noves. Tals períodes, d'acordar-se, en cap
cas podran superar un NÚMERO màxim total conjunt de VINT-I-QUATRE QUOTES d'interessos
per a totes les disposicions i durant tota la vigència del crèdit a excepció dels últims quatre anys.
Les disposicions, el termini de la seva devolució i les modificacions del venciment de les
mateixes, seran documentats degudament mitjançant la signatura de conformitat de la part
acreditada. Quan faltin quatre anys per al venciment final es reduirà el límit del crèdit segons
fórmula incorporada en el document que s'inscriu. De la part amortitzada es podrà disposar
novament. La Caixa podrà negar-se a noves disposicions si concorre causa de venciment
anticipat, en cas d'incompliment del deutor d'obligacions amb tercers, quan variï la seva
solvència o en cas de defunció. Tot això mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Ripollet,
Antonio Victor García-Galàn San Miguel de data vint d'Agost de dos mil nou, que va motivar amb
data vint-i-nou de Setembre de dos mil nou, la inscripció 10a.
HIPOTECA a favor de CAIXABANK SA, -anteriorment Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona- en
garantia d'un préstec de SETZE MIL EUROS de capital, interessos ordinaris de SIS mesos al tipus
màxim del SET ENTERS NOU-CENTES NORANTA-SIS MIL·LÈSIMES PER CENT anual, interessos de
demora de DIVUIT mesos al tipus màxim del TRETZE ENTERS NOU-CENTES NORANTA-SIS
MIL·LÈSIMES PER CENT anual, la quantitat de QUATRE MIL CENT CINQUANTA EUROS per a costes
i despeses. Es Taxa en TRES-CENTS TRENTA-CINC MIL EUROS. Per un TERMINI que finalitza el dia
un de Setembre de l'any dos mil trenta-dos. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant
escriptura autoritzada pel Notari de Ripollet, Antonio Victor García-Galàn San Miguel, el dia vint
d'Agost de l'any dos mil nou, que va motivar amb data vint-i-nou de Setembre de l'any dos mil
nou, la inscripció 1 la. Inscrita a favor de CAIXABANK SA, en virtut de fusió i transmissió d'activitat,
segons es dedueix d'instància subscrita per aquest banc amb data nou de desembre de dues mil
quinze, que va motivar la inscripció 12a, de data quatre de gener de dos mil setze.Anotació preventiva d'embargament LLETRA A, sobre una meitat indivisa d'aquesta finca, a favor
de TESORERIA GENERAL SEGURETAT SOCIAL, contra Juan Marcos Vieira Flores, en mèrits
d'expedient administratiu de constrenyiment, seguit en Tesoreria General de la Seguretat Social,
Unitat de Recaptació Executiva NÚMERO VINT-I-U, en reclamació de DUES MIL NOU-CENTS
NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS de principal, CINC-CENTS NORANTA-NOU
EUROS AMB DOS CÈNTIMS per recàrrecs, CENT CINQUANTA-CINC EUROS TRENTA-CINC
CÈNTIMS d'interessos, ZERO EUROS per costes reportades, NORANTA EUROS per costes i
interessos pressupostats, en total TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS VINT-I-SET
CÈNTIMS. Havent-se ordenat tal anotació en virtut de manament expedit amb data tretze
d'Octubre de l'any dos mil deu, que va motivar aquesta anotació amb data trenta de Novembre
de l'any dos mil deu. PRORROGADA en virtut de manament lliurat amb data vint-i-vuit de Gener
de dos mil catorze, que va motivar l'anotació lletra B, amb data vint-i-sis de Febrer de dos mil
catorze.
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S'ha expedit el dia trenta de Novembre de dos mil deu, la certificació de domini i càrregues
d'aquesta finca, en relació amb l'anotació d'embargament lletra A.
Anotació preventiva d'embargament LLETRA C, sobre una meitat indivisa d'aquesta finca, a favor
d'HISENDA PUBLICA, contra Juan Marcos, en mèrits d'expedient administratiu de
constrenyiment, seguit en Agència Tributària, Delegació de Terrassa, en reclamació de
QUARANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS de
principal, VUIT MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS d'interessos, DOS
MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS de costes, sent la suma
total reclamada de CINQUANTA-CINC MIL VUIT-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS.
Havent-se ordenat tal anotació en virtut de manament expedit amb data cinc d'Octubre de l'any
dos mil quinze, que va motivar aquesta anotació amb data vint-i-dues d'Octubre de l'any dos mil
quinze.
S'ha expedit amb data vint-i-dues d'Octubre de l'any dos mil quinze, la certificació de domini i
càrregues d'aquesta finca, en relació amb l'embargo lletra C.
Inscrita a favor de CAIXABANK SA, en virtut de fusió i transmissió d'activitat, segons es dedueix
d'instància subscrita per aquest banc amb data nou de desembre de dues mil quinze, que va
motivar les inscripcions 7a, modificada per la 10a, inscripcions 9a i lla, de data quatre de gener de
dos mil setze.
NOVADA la hipoteca de la inscripció V novada per la lQa. a favor de CAIXABANK, SA anteriorment Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona- quedant quant al modificat en els
següents termes: TERMINI. Les parts acorden que el termini de venciment del crèdit no podrà
excedir, en cap cas, del dia un de febrer de l'any dos mil quaranta-tres. TERMINI DE MANCA.- Es
concedeix un període de carència d'amortitzacions de capital aplicable a totes les disposicions
del crèdit pendents de reemborsament a data del document que s'inscriu amb durada de CINC
ANYS a constar des del dia un de febrer de l'any dos mil setze, i fins al dia trenta-u de gener de
l'any dos mil vint-i-u, durant el qual únicament se satisfaran els interessos corresponents a tals
disposicions. Les quantitats reportades durant aquest període de carència en concepte
d'amortització de capital seran abonades per la part acreditada a partir de l'expiració d'aquest
període i fins al venciment de les disposicions de manera proporcional i en les dates previstes
per a l'abonament de la quotes mixtes. INTERESSOS ORDINARIS.- Les parts convenen que en
data un de febrer de l'any dos mil setze donarà començament un nou període de revisió
d'interessos de la segona fase d'interès variable, explicant-se a partir de llavors de data a data
amb la periodicitat estipulada en l'escriptura inicial de crèdit els successius períodes de revisió
subsegüents fins a la nova data de venciment final del crèdit. Durant el període de revisió que
s'inicia en la data indicada, el tipus d'interès nominal anual aplicable serà de zero enters amb
tres-cents nou mil·lèsimes de sencer per cent. INDICE DE REFERÈNCIA I DIFERENCIAL.
Exclusivament durant el període de manca d'amortitzacions de capital pactat, serà aplicable el
següent en relació amb l'índex de Referència i el Diferenciat als quals es refereix l'escriptura de
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crèdit. L'índex de Referència Adoptat serà el denominat "Referència Interbancària a un any" que
es publica pel Banc d'Espanya amb periodicitat mensual, amb el Butlletí Oficial de l'Estat; el
diferencial serà de zero amb vint-i-cinc cèntims de punts percentuales. Finalitzat el període de
carència, seguirà sent aplicable el tipus d'interès remuneratorio nominal anual que resulta de
l'estipulat en l'escriptura de crèdit que és objecte de novació, tenint en compte la modificació
dels períodes de revisió d'interès que es pacten en el document que s'inscriu. Queden sense
efecte amb caràcter indefinit les clàusules limitatives de la baixada del tipus d'interès, cas
d'haver-se previst aquestes en el contracte. Aquests efectes s'aplicaran des del dia un de febrer
de dos mil setze i fins avui de cancel·lació del crèdit. INTERESSOS MORATORIOS. De conformitat
amb el que es disposa en l'article 4 del Reial decret-Llei 6/2012 de 9 de març, el tipus d'interès
de demora aplicable serà, com a màxim, el resultant de sumar als interessos remuneratorios
pactats un dos per cent. Tot això mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Ripollet, JoséLuis-Jacobo Pascual Vega de data disset de març de l'any dos mil setze, que va motivar amb data
cinc de maig de dos mil setze, la inscripció 13a; si ben aquesta modificació no assortirà efectes
respecte les anotacions preventives d'embargament lletres A i C precedents.
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual va ser al·legada exempta
en autoliquidació, practicada amb data cinc de Maig de l'any dos mil setze, al marge de la
inscripció/anotació 13a.NOVADA la hipoteca de la inscripció 9a, a favor de CAIXABANK, SA -anteriorment Caixa d'Estalvis
i Pensions de Barcelona- quedant quant al modificat en els següents termes: TERMINI. Les parts
acorden que el termini de venciment del crèdit no podrà excedir, en cap cas, del dia un de juny
de l'any dos mil quaranta-cinc. TERMINI DE MANCA.- Es concedeix un període de carència
d'amortitzacions de capital aplicable a totes les disposicions del crèdit pendents de
reemborsament a data del document que s'inscriu amb durada de CINC ANYS a constar des del
dia un de febrer de l'any dos mil setze, i fins al dia trenta-u de gener de l'any dos mil vint-i-u,
durant el qual únicament se satisfaran els interessos corresponents a tals disposicions. Les
quantitats reportades durant aquest període de carència en concepte d'amortització de capital
seran abonades per la part acreditada a partir de l'expiració d'aquest període i fins al venciment
de les disposicions de manera proporcional i en les dates previstes per a l'abonament de la
quotes mixtes. INTERESSOS ORDINARIS.- Les parts convenen que en data un de febrer de l'any
dos mil setze donarà començament un nou període de revisió d'interessos de la segona fase
d'interès variable, explicant-se a partir de llavors de data a data amb la periodicitat estipulada
en l'escriptura inicial de crèdit els successius períodes de revisió subsegüents fins a la nova data
de venciment final del crèdit. Durant el període de revisió que s'inicia en la data indicada, el tipus
d'interès nominal anual aplicable serà de zero enters amb tres-cents nou mil·lèsimes de sencer
per cent. INDICE DE REFERÈNCIA I DIFERENCIAL. Exclusivament durant el període de manca
d'amortitzacions de capital pactat, serà aplicable el següent en relació amb l'índex de Referència
i el Diferencial als quals es refereix l'escriptura de crèdit. L'índex de Referència Adoptat serà el
denominat "Referència Interbancària a un any" que es publica pel Banc d'Espanya amb
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periodicitat mensual, amb el Butlletí Oficial de l'Estat; el diferencial serà de zero amb vint-i-cinc
cèntims de punts percentuales. Finalitzat el període de carència, seguirà sent aplicable el tipus
d'interès remuneratorio nominal anual que resulta de l'estipulat en l'escriptura de crèdit que és
objecte de novació, tenint en compte la modificació dels períodes de revisió d'interès que es
pacten en el document que s'inscriu. Queden sense efecte amb caràcter indefinit les clàusules
limitatives de la baixada del tipus d'interès, cas d'haver-se previst aquestes en el contracte.
Aquests efectes s'aplicaran des del dia un de febrer de dos mil setze i fins avui de cancel·lació
del crèdit. INTERESSOS MORATORIOS. De conformitat amb el que es disposa en l'article 4 del
Reial decret-Llei 6/2012 de 9 de març, el tipus d'interès de demora aplicable serà, com a màxim,
el resultant de sumar als interessos remuneratorios pactats un dos per cent. Tot això mitjançant
escriptura autoritzada pel Notari de Ripollet, José-Luis-Jacobo Pascual Vega, a disset de març de
l'any dos mil setze, que va motivar amb data cinc de maig de dos mil setze, la inscripció 14a, si
ben aquesta modificació no assortirà efectes respecte les anotacions preventives
d'embargament lletres A i C precedents.
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual va ser al·legada exempta
en autoliquidació, practicada amb data cinc de Maig de l'any dos mil setze, al marge de la
inscripció/anotació 14a.EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 43.
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FINCA APORTADA 44
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.308,29 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,8799 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 3.922 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Porció de terreny amb HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT -en part en construcció-, en
municipi de Vacarisses, carrer CAMÍ DE LA CREU, número CINC BIS, abans paratge Camíno de la
Creu, i vulgarment El Pala, parcel·la número seixanta-cinc-B. Superfície del solar: mil tres-cents
cinquanta-un metres quadrats; en el mateix existeix construïda un habitatge unifamiliar aïllat
que consta de planta baixa que comprèn vestíbul d'entrada, cuina i sala de menjador-estar, dos
banys, dormitori amb vestidor, dormitori individual i dormitori doble, i terrassa amb menjador i
porxo en l'accés, de superfície construïda cent setanta-dos metres vuitanta decímetres quadrats.
I planta soterrani destinada a garatge, amb accés des de l'exterior i una part de rebost i accés a
l'habitatge de la planta superior, de superfície construïda vuitanta-cinc metres cinquanta
decímetres quadrats. I tot junt AFRONTA: Nord, carrer de la Urbanització; Sud, en línia quebrada
de trenta-cinc i setze metres, d'Oest a Est, límit de la finca i torrent; Est, en línia quebrada de
vint-i-tres i trenta-set metres, de Sud a Nord, amb resta de finca matriu, denominada parcel·la
seixanta-cinc-A; Oest, en línia de cinquanta-vuit metres cinquanta centímetres, parcel·la número
seixanta-quatre de la Urbanització. Referència Cadastral: NO CONSTA.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 1.308,29 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 1.285,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.922, al volum 2303, llibre 75, foli 174.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560826DG0056S0001AM
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DOMINI VIGENT: Pertany a Luis Garcia Rodríguez, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
i a Montserrat Ordoñez Bernardo, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de de
compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona, Wladimiro Gutiérrez Alvarez, el
20.11.1992.
Declarada l'obra nova mitjançant escriptura atorgada a Barcelona, davant el Notari Ricardo
Ferrer Marsal amb protocol, el dia 8 d'Octubre de 2002, segons la Inscripció 3a, de data 2 de
Gener de 2003, al Foli 135, del Llibre 75, Tom 2303 de l'Arxiu.
CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, en garantia d'un crèdit de
CENT TRENTA MIL CINC-CENTS EUROS que es desglossa en els següents imports i conceptes, a
saber: fins a CENT MIL EUROS en concepte del límit del crèdit; fins a DEU MIL EUROS en concepte
d'interessos reportats durant l'últim any al tipus màxim establert; fins a VINT MEL CINC-CENTS
EUROS en concepte d'interessos de demora durant l'últim any, i al tipus pactat, en la part, tant
dels interessos ordinaris com dels de demora que no resulti garantida per la seva inclusió en el
límit de crèdit concertat, i de la quantitat de VINT MIL EUROS en concepte de costes i despeses.
Es TAXA aquesta finca en DOS-CENTS SETZE MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS
VUITANTA-SET CÈNTIMS, el termini dels quals de venciment final del crèdit no podrà excedir, en
cap cas, del dia trenta de novembre de dos mil trenta-dos. Constituïda sobre aquesta finca,
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Sant Vicenç de Castellet, Vicent Simó Sevilla, el
dia dotze de Novembre de l'any dos mil dos, que va motivar amb data dos de Gener de l'any dos
mil tres, la inscripció 4a.
AMPLIADA i MODIFICADA la hipoteca precedent com s'indicia en la inscripció 5a.
AMPLIADA i MODIFICADA la hipoteca de la inscripció 4a a favor de la Caixa D'ESTALVIS I
PENSIONS DE BARCELONA, quedant quant a l'ampliat en els següents termes: En garantia del
pagament de la Caixa del saldo resultant de la liquidació del compte de crèdit, fins a la quantitat
de CENT NORANTA-CINC MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS quantitat que es desglossa en els
següents imports i conceptes, a saber: a) fins a CENT CINQUANTA MIL EUROS en concepte de
límit de crèdit, b) fins a QUINZE MIL EUROS en concepte d'interessos ordinaris reportats durant
l'últim any al tipus màxim establert en aquest document, i c) fins a TRENTA MIL SET-CENTS
CINQUANTA EUROS en concepte d'interessos de demora de l'últim any al tipus pactat, en la part,
tando dels interessos ordinari com els de demora que no resulti garantida per la seva inclusió
en el límit de crèdit al fet que es refereix l'apartat a) anterior; i de la quantitat de TRENTA MIL
EUROS en concepte de costes en cas de reclamació judicial. Es taxa en DOS-CENTS VINT-I-VUIT
MIL QUARANTA-SET EUROS TRENTA-DOS CÈNTIMS. Tot això mitjançant escriptura autoritzada
pel Notari de Sant Vicenç de Castellet, Vicent Simó Sevilla, de data vint-i-nou d'Octubre de dos
mil tres, que va motivar amb data quinze de Gener de dos mil quatre, la inscripció 5a.
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
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CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 44.
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FINCA APORTADA 45
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 786,59 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,5290 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 4.046 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR aïllat -en construcció-, situada en el terme municipal de
Vacarisses, CAMÍ DE LA CREU, número TRES; composta de planta semisótano, en porxo,
destinada a garatge; planta baixa destinada a habitatge, composta de rebedor-distribuïdor, sala
d'estar, cuina, bany i dos dormitoris; i planta primera, destinada a habitatge, composta d'un
dormitori, bany, estudi, escala i distribuïdor, amb sortida a una terrassa exterior, amb una
superfície total la construcció de cent seixanta-sis metres quadrats. Edificada sobre una porció
de terreny, parcel·la seixanta-sis, assenyalada amb la lletra A, de superfície nou-cents quarantatres metres quadrats. AFRONTA: front, Nord, en línia recta de vint-i-un metres, amb carrer de la
Urbanització; dreta entrant, Oest, en línia de quaranta-sis metres seixanta centímetres, amb
parcel·la número seixanta-cinc; fons, Sud, en línia quebrada de dos traços rectes de tretze i vuit
metres, amb el límit de la finca matriu; i esquerra, Est, amb subparcela B".
OBSERVACIONS:
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
La finca d'aquest NÚMERO disposa de cèdula d'habitabilitat concedida el dia deu de Juny de l'any
dos mil catorze i que caduca als quinze anys, segons s'ha acreditat per nota al marge de la
inscripció 4a, de data vint-i-u d'Agost de dos mil quinze.
Referència Cadastral: 5560827DG0056S0001BM.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 786,59 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 892,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
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INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.046, al volum 2366, llibre 78, foli 195.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560827DG0056S0001BM
DOMINI VIGENT: Pertany a Jeanne Marie Liagre, pel que fa al ple domini de la finca, per títol de
de compravenda atorgada davant del Notari de Terrassa, Fernando Marcos Pérez-Sauquillo
Conde, el 16.07.2015.
CÀRREGUES: Consten inscrites les següents càrregues:
L'obligació d'acreditar la finalització de l'Obra en construcció segons la inscripció 2a de data onze
de Novembre d'1.996.
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de catorze mil tres-cents euros, practicada amb data vint-i-u d'Agost de l'any dos mil.
quinze, al marge de la inscripció/anotació 4a.HIPOTECA a favor d'ING BANK NV SUCURSAL A ESPANYA, en garantia d'un préstec de: 1) CENT
QUARANTA-TRES MIL EUROS de capital; 2) interessos ordinaris fins a un màxim d'una anualitat
al deu per cent; 3) interessos de demora fins a la quantitat màxima de QUARANTA-DUES MIL
NOU-CENTS EUROS; 4) Del pagament de les costes processals limitant-se a una quantitat
màxima igual al TRETZE per cent, del capital prestat, per import de DIVUIT MIL CINC-CENTS
NORANTA EUROS; i 5) del pago despeses per tributs, despeses de comunitat i cosines de segur
de la finca hipotecada que anessin anticipats pel Banc limitant-se a una quantitat màxima igual
al dos per cent, del principal del préstec per import de DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS.
Taxada en CENT SETANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS QUINZE EUROS VINT CÈNTIMS. Per un TERMINI
que finalitza el dia un d'Agost de l'any dos mil quaranta. Constituïda sobre aquesta finca,
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa, Fernando Marcos Pérez-Sauquillo
Conde, el dia setze de Julio de l'any dos mil quinze, que va motivar amb data vint-i-u d'Agost de
l'any dos mil quinze, la inscripció 5a.NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de tres mil tres-cents vint-i-quatre amb setanta-cinc euros, practicada amb data vinti-u d'Agost de l'any dos mil quinze, al marge de la inscripció/anotació 5a.NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual va ser al·legada exempta
en autoliquidació, practicada amb data vint-i-dues d'Octubre de l'any dos mil quinze, al marge
de la inscripció/anotació 6a.EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
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CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 45.
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FINCA APORTADA 46
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.362,78 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,9165 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 4.047 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT situada al carrer de la Creu, número tres,
Urbanització "La Creu", del terme municipal de Vacarisses, és part de la parcel·la número
seixanta-sis, assenyalada amb la lletra B. L'habitatge està compost de planta semisótano, planta
baixa i planta sota coberta. La planta semisótano està destinada a garatge i té una superfície de
vuitanta-set metres quaranta decímetres quadrats, amb un porxo de dos metres vuitanta
decímetres quadrats. La planta baixa, destinada a habitatge té una superfície de cent trenta-nou
metres setanta decímetres quadrats, amb un porxo de vint-i-nou metres quaranta decímetres
quadrats. La planta sota coberta, destinada també a habitatge té una superfície de cinquanta
metres vint decímetres quadrats. Edificada sobre una porció de terreny de superfície mil trescents vint-i-quatre metres quadrats, dels quals l'edificació ocupa cent setanta-un metres noranta
decímetres quadrats, destinant-se la resta a jardí. AFRONTA: front, Nord, en línia recta de vint-iquatre metres, amb carrer de la Urbanització; dreta entrant, Oest, subparcela número seixantasis, lletra A; fons, Sud, en línia quebrada de dos traços rectes, de trenta metres quaranta
centímetres, i dinou metres vint centímetres, amb el límit de la finca
208164122DEEE963
matriu; i esquerra, Est, en línia de trenta-cinc metres, amb zona verda.
Observacions:
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NUMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5560806DG0056S0001MM.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 1.362,78 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

164

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 2 – Relació de finques aportades

Atès que la superfície cadastral de la finca és de 1.319,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.047, al volum 2366, llibre 108, foli 198.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560806DG0056S0001MM
DOMINI VIGENT: Pertany a Roberto Lozano Ordonez, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, i a Elisabet Pineda Munoz, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de de
compravenda atorgada davant del Notari de Sant Vicenç de Castellet, Vicent Simó Sevilla, el
23.09.2003.
Declarada l'obra nova mitjançant escriptura atorgada a Sant Vicenç de Castellet, davant el
Notario Maria Isabel Rico Martínez amb protocol 469, el dia 18 de Novembre de 2004, segons
la Inscripció 3a, de data 23 de Desembre de 2004, al Foli 198, del Llibre 78, Tom 2366 de l'Arxiu.
CÀRREGUES: Consten inscrites les següents càrregues:
HIPOTECA a favor de BANCO DE SABADELL, S.A., -anteriorment Caixa d'Estalvis del Penedes- en
garantia d'un préstec de: A) DOS-CENTS DEU MIL EUROS de principal; dels seus interessos
remuneratorios durant tres anys al tipus de l'ONZE ENTERS PER CENT ANUAL, de QUARANTASIS MIL DOS-CENTS EUROS per a interessos de demora entendiendose que en cap cas els
interessos remuneratorios més els de demora podran excedir de l'equivalent a cinc anualitats
d'interessos, i que en cas que excedissin es reduiran els de demora en l'import excedit; i DINOU
MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS TRENTA-NOU CÈNTIMS per a costes i despeses. Es Taxa
aquesta finca en TRES-CENTS QUINZE MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS VINT-I-SET
CÈNTIMS. El termini serà de trenta-dos anys, sent l'última quota el dia divuit de novembre dos
mil trenta-dos. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de
Sant Vicenç de Castellet, Maria Isabel Rico Martínez, el dia divuit de Novembre de l'any dos mil
quatre, que va motivar amb data vint-i-tres de Desembre de l'any dos mil quatre, la inscripció
4 a.
AMPLIADA I MODIFICADA la hipoteca precedent com s'indica en les inscripcions 5a, T, 8a, i lla
AMPLIADA i MODIFICADA la hipoteca de la inscripció 4a, a favor de BANCO SABADELL, SA anteriorment Caixa d'Estalvis del Penedes- quedant en l'ampliat en els següents \ termes: Nova
responsabilitat hipotecària de la finca la següent: per principal DOS-CENTS. ^ VINT-I-SET MIL
CINC-CENTS EUROS, dels seus interessos remuneratorios durant tres anys tipus màxim d'ONZE
ENTERS PER CENT anual, de CINQUANTA MIL CINQUANTA EUROS per a interessos de demora
entenent-se que en cap cas els interessos remuneratorios més els de demora podran excedir de
l'equivalent a cinc anualitats d'interessos, i que en cas que excedissin es reduiran els de demora
en l'import excedit, i VINT-I-QUATRE MIL QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
per a costes i despeses en perjudici de tercer. Es TAXA novament aquesta finca en la quantitat
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de TRES-CENTS NORANTA-TRES MIL DOS-CENTS TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS. la part
prestatària debera amortitzar el principal del prestamo mitjançant el pagament de tres-centes
seixanta quotes mensuals constants de nou-cents noranta-cinc euros amb quaranta-set
CÈNTIMS, la primera d'elles el dia divuit de Desembre de dos mil sis i l'última el divuit de
Novembre de dos mil trenta-sis, tot això mitjançant una escriptura autoritzada pel Notari de
SANT VICENÇ DE CASTELLET, MARIA ISABEL RICO MARTÍNEZ, el dotze de desembre de dos mil
cinc, que va motivar la inscripció 5a, de data divuit de gener de dos mil sis.
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS, en garantia del pagament del saldo
definitiu resultant de la liquidació del compte de crèdit fins a un màxim de QUATRE MIL NOUCENTS TRENTA-CINC EUROS, que es compon de: 1) QUATRE MIL SET-CENTS EUROS per principal
i 2) d'un màxim de DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS, per l'eventual excés que pogués produirse en tancar el compte i deure en ella la partida d'interessos que no hagin estat satisfets al
moment d'aquest tancament i liquidació del compte; b) de la quantitat màxima de MTT, TRESCENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS, per interessos de demora reportats a
partir del tancament del compte i c) de la suma de DUES MIL SET-CENTS QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per a costes i despeses. TAXADA en TRES-CENTS QUINZE MIL TRESCENTS VUITANTA-DOS EUROS VINT-I-SET CÈNTIMS. Per un TERMINI que finalitza el dia quinze
de Novembre de l'any dos mil trenta-vuit. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura
autoritzada pel Notari de Sant Vicenç de Castellet, Eva Alejandra Linage Hernanz, el dia quinze
de Juny de l'any dos mil nou, que va motivar amb data vint-i-nou de Julio de l'any dos mil nou,
la inscripció 6a.MODIFICADA la hipoteca de la inscripció 4a ampliada per la 5". a favor de BANCO DE SABADELL,
SA -anteriorment Caixa d'Estalvis del Penedes- quedant en l'ampliat en els següents termes:
l'indicat préstec inicial, sent les NOVES CONDICIONS del mateix, les següents: AMORTITZACIÓ.El venciment del préstec serà el dia DIVUIT D'OCTUBRE DE DOS MIL TRENTA-VUIT. S'estableix
un període de manca en el pagament del capital, que s'iniciarà el dia de l'atorgament del
document que s'inscriu i finalitzarà el dia divuit de maig de dos mil onze. Una vegada finalitzat
el període de manca, el préstec s'amortitzarà per quotes mensuals de capital i interessos, per
import de mil seixanta-tres euros disset cèntims, havent-se de satisfer la primera el dia divuit de
juny de dos mil onze i l'última el dia divuit d'octubre de dos mil trenta-vuit. INTERESSOS DE
DEMORA. Es pacta un interès moratorio al tipus del dinou per cent anual. Es taxa aquesta finca
per a subhasta en la quantitat de TRES-CENTS QUINZE MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS
VINT-I-SET CÈNTIMS. S'assenyala com a domicili per a notificacions i requeriments el de la pròpia
finca hipotecada. Tot això mitjançant una escriptura autoritzada pel Notari de SANT VICENÇ DE
CASTELLET, EVA ALEJANDRA LINAGE HERNANZ, el quinze de juny de dos mil nou, que va motivar
la inscripció T, de data vint-i-nou de juliol de dos mil nou
MODIFICADA la hipoteca de la inscripció 4a ampliada per la 5" modificada per la 7", a favor de
BANCO DE SABADELL, SA -anteriorment Caixa d'Estalvis del Penedes- quedant en l'ampliat en
els següents termes: AMORTITZACIÓ. Manca.- Les parts acorden introduir un període de manca
des del dia divuit de juny de dos mil onze i finalitzarà el dia divuit de maig de dos mil tretze,
durant el qual la part deutora només abonarà interessos. Aquest període finalitzarà en la data
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pactada o amb anterioritat a petició de la part deutora, en aquest cas de finalització anticipada,
els interessos reportats des de l'última liquidació es liquidaran i es pagaran el dia de la finalització
anticipada de la manca i la data de pagament de la primera quota mixta s'anticiparà al més
d'aquesta conclusió anticipada. Així mateix les part fixen com a data de venciment de la hipoteca
el dia DIVUIT D'OCTUBRE DE DOS MIL QUARANTA. Com a conseqüència de les modificacions
pactades i una vegada finalitzat el període de manca l'import de la quota mixta serà de mil cent
vuitanta-quatre euros dos cèntims. INTERESSOS ORDINARIS. El préstec reportarà un interès del
quatre enters setanta-cinc centenes per cent nominal anual des de la data d'atorgament de
l'escriptura motivo d'aquesta seient fins al dia divuit de maig de dos mil tretze. A partir d'aquesta
data, el tipus d'interès aplicable serà revisat anualment i es determinarà en funció de l'ÍNDEX DE
PRESTEM HIPOTECARIS -I.R.P.H.- DEL CONJUNT DE CAIXES D'ESTALVIS o en defecte d'això la
REFERÈNCIA INTERBANCÀRIA A UN ANY -EURIBOR-, corresponents al tercer mes
immediatament precedent a aquell en què s'hagi de liquidar la quota mensual del préstec en
funció del nou tipus, als quals s'afegirà un DIFERENCIAL de setanta-cinc centenes de punts si es
tracta de l'IRPH i de setanta-cinc centenes de punts si es tracta de l'EURIBOR. De no convenir-li
el nou tipus d'interès aplicable, el prestatari haurà de comunicar-ho per escrit a Caixa Penedès
amb anterioritat a l'entrada en vigor del nou tipus, quedant obligat, en tal cas, a cancel·lar
anticipadament el préstec en un termini d'un mes, explicat a partir de la data d'entrada en vigor
del nou tipus, podent Caixa Penedès, en cas contrari, donar per vençut el préstec i reclamar les
quantitats degudes. S'estableix un tipus d'interès màxim i mínim de l'onze i tres per cent nominal
anual -respectivament-. Tot això mitjançant escriptura autoritzada el dia vint-i-sis de maig de
dos mil onze, a Sant Vicenç de Castellet, per la Notario de Sant Joan de Vilatorrada, ISABEL
MOLINS GIL, qui actua com a substituta per vacant de la Notararía de Sant Vicenç de Castellet,
que va motivar la inscripció 8a el dia vuit de juliol de dos mil onze.
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES, en garantia de: A) fins a un màxim de
VINT-I-UN MIL CENT VINT-I-CINC EUROS, pel pagament del saldo definitiu resultant de la
liquidació del compte de crèdit, que es compon de: 1) VINT MIL EUROS per principal; 2) un
màxim de MIL CENT VINT-I-CINC EUROS, per l'eventual excés que pogués produir-se en tancar
el compte i deure en ella la partida d'interessos que no hagin estat satisfets al moment d'aquest
tancament i liquidació del compte; B) de la quantitat màxima de CINC MIL SET-CENTS EUROS,
per interessos de demora reportats a partir del tancament del compte; i C) de la suma de CINC
MEL QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per a costes i despeses. TAXADA en TRESCENTS QUINZE MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS VINT-I-SET CÈNTIMS. Per un TERMINI de
TRES-CENTS CINQUANTA-TRES mesos, que finalitza el dia vint-i-sis d'Octubre de l'any dos mil
quaranta. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada el dia vint-i-sis de
maig de dos mil onze, a Sant Vicenç de Castellet, per la Notario de Sant Joan de Vilatorrada,
ISABEL MOLINS GIL, qui actua com a
substituta per vacant de la Notaria de Sant Vicenç de Castellet, que va motivar la inscripció 9a el
dia vuit de juliol de dos mil onze.
MODIFICADA la hipoteca de la inscripció 4" ampliada per la 5" modificada per la 7" i 8". a favor
de BANCO DE SABADELL, SA -anteriorment Caixa d'Estalvis del Penedes- quedant en l'ampliat en
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els següents termes: MODIFICACIÓ TERMINI DEL PRÉSTEC. PERÍODE DE CARÈNCIA. Així mateix
les parts acorden incorporar un període de manca en el pagament del ^ -. capital, el qual
s'iniciarà el dia divuit de Maig de l'any dos mil tretze, i finalitzarà el dia disset de Maig de l'any
dos mil quinze, durant el període del qual únicament es reportaran interessos anuals a raó de el
tipus establert, la liquidació s'efectuarà amb caràcter mensual, però respectant com a data de
primera liquidació d'interessos, així com les successives que es practicaran de forma mensual,
el dia de la liquidació que es practicava de conformitat amb l'escriptura de constitució de
préstec, de manera que la primera serà el dia divuit de Juny de l'any dos mil tretze. Durada i
forma d'amortització. Finalitzat el període de manca, l'amortització del capital pendent del
préstec s'efectuarà mediente el pagament de tres-centes cinc quotes mensuals consecutives
comprensives de capital i interessos, que seran satisfetes per períodes mensuals vençuts, sent
el venciment de la primera d'elles el dia divuit de Juny de l'any dos mil quinze, i l'última, el divuit
d'Octubre de l'any dos mil quaranta, sent l'import de cadascuna de mil tres-cents seixanta-sis
euros amb setanta-quatre cèntims. L'import de les quotes variarà en funció de la variació del
tipus d'interès. La part prestatària podrà efectuar amortitzacions anticipades totals o parcials.
L'amortització parcial comportarà, a elecció de la part prestatària, o la modificació de l'import
de les quotes mantenint el termini inicial d'amortització del préstec o bé la disminució d'aquest
últim. No podran efectuar-se amortitzacions anticipades parcials en la mateixa data de
pagament d'una quota periòdica. INTERESSOS ORDINARIS. El préstec reportarà un tipus
d'interès del DOS ENTERS AMB VINT PER CENT anual, des del divuit de Maig de l'any dos mil
tretze, fins al divuit de Maig de l'any dos mil quinze. A partir de llavors, el tipus d'interès serà
objecte de revisió anual i es determinarà afegint al tipus de referència constituït per la
REFERÈNCIA INTERBANCÀRIA A UN ANY -EURIBOR- més un diferencial de tres punts. A falta de
l'anterior tipus de referència, es calcularà afegint tres punts al "TIPUS MITJÀ DELS PRÉSTECS
HIPOTECARIS A MAS DE TRES ANYS DEL CONJUNT D'ENTITATS" últim publicat com a taxa anual
equivalent en el BOE en la data en què correspongui efectuar el seu càlcul; i a falta de l'anterior,
el tipus d'interès aplicable serà el que estigués vigent en produir-se la inexistència dels tipus de
referència convinguts. El tipus d'interès aplicable al préstec es calcularà el dia vint-i-dos del mes
en què acabi l'anterior període d'interessos, basant-se en l'últim publicat en aquesta data. El
tipus d'interès aplicable, no podrà ser inferior al tres per cent. Si la part prestatària no estigués
conforme amb el nou tipus d'interès aplicat al préstec, haurà de comunicar-ho al Banc en un
termini màxim de quinze dies des de la seva entrada en vigor i quedarà obligada a cancel·lar
anticipadament el préstec en un termini de tres mesos, explicat a partir de l'esmentada data
d'entrada en vigor. INTERES DE DEMORA.- En cas que alguna de les referides quotes no es fes
efectiva al seu corresponent venciment pel prestatari, l'import de la mateixa reportarà dia a dia,
des del següent al seu venciment i fins a la seva total solvència, un interès de demora a favor de
l'Entitat calculat al tipus d'interès nominal anual igual a tres vegades l'interès legal dels diners
vigents al moment de l'impagament. Modificació causa de venciment anticipat per
incompliment d'obligacions de pagament: El Banc podrà donar per vençut el ple dret de la
totalitat del préstec o exigir la totalitat del degut per capital i interessos, quan no se satisfaci al
Banc el pagament d'almenys tres terminis mensuals establerts en el document que s'inscriu, o
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un NUMERO de quotes tal que suposi l'incompliment per un termini equivalent a tres mesos.
Tot això mitjançant escriptura autoritzada el dia deu de Setembre de l'any dos mil tretze, a Sant
Vicenç de Castellet, per la Notario de la mateixa, MARIA DEL PILAR SALTÓ SAURA, que va motivar
la inscripció 10a el dia dotze de Març de l'any dos mil catorze.
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual va ser al·legada exempta
en autoliquidació, practicada amb data dotze de Març de l'any dos mil catorze, al marge de la
inscripció/anotació 10a.AMPLIACIÓ I MODIFICACIÓ la hipoteca de la inscripció 4" ampliada per la 5" modificada per ta
7". 8" i 10". a favor de BANCO DE SABADELL, SA -anteriorment Caixa d'Estalvis del Penedèsquedant en l'ampliat en els següents termes: NOVA RESPONSABILITAT HIPOTECÀRIA: Com a
conseqüència de l'ampliació, queda modificada la responsabilitat hipotecària en els següents
termes: A) DOS-CENTS CINQUANTA-UN MIL CENT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS de
principal; B) VUITANTA-DUES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES
CÈNTIMS d'interessos ordinaris; C) CINQUANTA-SET MIL CENT TRENTA EUROS AMB VINT-I-UN
CÈNTIMS d'interessos de demora; i D) la quantitat de VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS VINT EUROS
AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per a costes. NOVES CONDICIONS DEL PRESTAMO: Les parts
acorden una nova clàusula d'INTERESSOS DE DEMORA: Les obligacions dinerarias de la part
prestatària dimanantes del document que s'inscriu, venudes i no satisfetes, reportaran des del
seu venciment, interessos anuals de demora al tipus vigent al moment d'entrar la part deutora
en situació de mora, incrementat en tres punts. En el cas que la finalitat del préstec sigui finançar
l'adquisició de l'habitatge habitual, els interessos de demora solament es reportaran sobre el
principal pendent de pagament, sense que el tipus d'interès legal dels diners. En cap cas els
interessos de demora seran objecte de capitalització. A efectes hipotecaris, tant respecte del
deutor com dels tercers hipotecaris, l'interès de demora no podrà superar el QUINZE per cent
nominal anual. MODIFICACIÓ CAUSA DE VENCIMENT ANTICIPAT per incompliment d'obligacions
de pagament: El Banc podrà donar per vençut de ple dret la totalitat del préstec i exigir la
totalitat del degut per capital i interessos, quan no se satisfaci al Banc el pagament d'almenys
tres terminis mensuals establerts en el document que s'inscriu, o un NUMERO de quotes tal que
suposi l'incompliment per un termini equivalent a tres mesos, una vegada transcorreguts quinze
dies des de l'últim venciment incomplit, d'acord amb el previst en l'article 693.2 de la Llei
d'Enjudiciament Civil. TERMINI.- Durada i forma d'amortització. L'amortització del capital
pendent del préstec s'efectuarà mitjançant el pagament de quatre-cents vuitanta quotes
mensuals, consecutives, comprensives de capital i interessos; sent el venciment de la primera
d'elles el dia divuit de Juny de l'any dos mil quinze, i l'última el dia del venciment definitiu del
préstec, és a dir, el dia divuit de Maig de dos mil cinquanta-cinc. Tot això mitjançant escriptura
autoritzada el dia dos de Julio de l'any dos mil quinze, a Sant Vicenç de Castellet, per la Notario
de la mateixa, MARÍA DEL PILAR SALTÓ SAURA, que va motivar la inscripció 1 la el dia vint-i-dos
d'Octubre de l'any dos mil quinze.
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NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de cinc-cents noranta-quatre amb setanta-quatre euros, practicada amb data vint-idues d'Octubre de l'any dos mil quinze, al marge de la inscripció/anotació 1 la.EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 46.
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FINCA APORTADA 47
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 6.091’62 m2 (la finca aportada 47 participa en 1/3 del
total de la superficie).
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 4,0969 % (la finca aportada participa en un 1,3656%)

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 4.501 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA-, NÚMERO U. Casa totalment construïda de planta baixa solament que forma part de
la finca en Vacarisses, parcel·la número seixanta-u, en el CAMÍ DE LA CREU, número TRETZE;
ocupa una superfície de seixanta-cinc metres quadrats i té l'ús exclusiu d'una porció de terreny
de superfície mil vuit-cents vint-i-tres metres vuitanta-nou decímetres quadrats, que envolta
totalment la casa, accedint-se a aquesta entitat directament des del carrer. AFRONTA: prenent
com a referència la porció de terreny d'ús exclusiu, i mirant des del carrer, pel seu front, amb
aquest carrer; dreta entrant, amb una porció de terreny de dos-cents catorze metres trenta-dos
decímetres quadrats i quatre metres d'ample, que serveix d'accés a les entitats dues i tres;
esquerra, Dolores Solà; i fons, amb porció de terreny d'ús exclusiu de l'entitat número dos.
QUOTA: trenta-tres enters trenta-tres cèntims per cent." Referència Cadastral:
5560811DG0056S0001KM.”
Aquesta finca forma part, juntament amb les FA 48 i 49, d’una comunitat de propietaris dividida
en règim de propietat horitzontal. De conformitat amb el que estableix l’article 143 del RLU,
aquesta finca participa conjuntament amb la resta de la seva comunitat.
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 6.091,62 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 5755 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.501, al volum 2397, llibre 79, foli 12.
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REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560811DG0056S0001KM
DOMINI VIGENT: Pertany a Promo-Llar Vacarisses SL, pel que fa al ple domini de la finca, per
títol de de compravenda atorgada davant del Notari de Terrassa, Fernando Marcos PérezSauquillo Conde, el 09.11.2005.
CÀRREGUES: No consta cap càrrega.
Està dividida en Propietat Horitzontal per les quals es regeix el total immoble del que forma part
aquesta finca.
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 47.
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FINCA APORTADA 48
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 6.091’62 m2 (la finca aportada 48 participa en 1/3 del
total de la superficie).
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 4,0969 % (la finca aportada participa en un 1,3656%)
ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 4.052 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: NUMERO DOS.- CASA -en construcció- que un vegada finalitzada constarà de planta
soterrani, de seixanta-quatre metres noranta-sis decímetres quadrats construïts, útils de
cinquanta-cinc metres quadrats, destinada a garatge, i planta baixa, de cent cinc metres vint-icinc decímetres quadrats construïts, vuitanta-dos metres dos decímetres quadrats útils,
destinada a habitatge, que forma part de la total finca a Vacarisses, parcel·la número seixantau, Camí de la Creu, número tretze; té l'ús exclusiu d'una porció de terreny de superfície mil setcents vuitanta-tres metres seixanta-cinc decímetres quadrats, que envolta totalment la casa.
AFRONTA: prenent com a referència la porció de terreny d'ús exclusiu i mirant des del carrer, pel
seu front, amb porció de terreny d'ús exclusiu de l'entitat número u, dreta, entrant, amb una
porció de terreny de dos-cents catorze metres trenta-dos decímetres quadrats i quatre metres
d'ample, que serveix d'accés a aquesta entitat i a la número tres, esquerra, Dolores Sola, i fons,
amb porció de terreny d'ús exclusiu de l'entitat número tres. QUOTA: trenta-tres enters trentaquatre cèntims per cent." Referència Cadastral: 5560811DG0056S0002LQ.”
Aquesta finca forma part, juntament amb les FA 47 i 49, d’una comunitat de propietaris dividida
en règim de propietat horitzontal. De conformitat amb el que estableix l’article 143 del RLU,
aquesta finca participa conjuntament amb la resta de la seva comunitat.
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 6.091,62 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 5.755,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, volum 2397,
llibre 79 de Vacarisses, foli 15, finca 4.052.
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REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560811DG0056S0002LQ
DOMINI VIGENT: Pertany a Laura Soriano Marín, pel que fa a la nua propietat de la finca per
títol d'herència intestada autoritzada per Fernando Marcos Pérez-Sauquillo Conde, Notari de
Terrassa, 27.07.2016; i a Felisa Marín Rica, pel que fa a l’usdefruit de la finca per títol d'herència
intestada autoritzada per Fernando Marcos Pérez-Sauquillo Conde, Notari de Terrassa,
27.07.2016.
CÀRREGUES: Consten inscrites les següents càrregues:
L'Obra nova de l'habitatge construït en aquesta finca està declarada en construcció, sense que
s'hagi acreditat la seva finalització ni l'existència de les garanties exigides en la Llei 38/1999,
article 20 de la Llei 5 de novembre de 1999, segons la inscripció 2° de data 13.12.1994.
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de cinc-cents vuitanta-un amb cinquanta-sis euros, practicada amb data vint-i-tres de
Novembre de l'any dos mil setze, al marge de la inscripció/anotació 3a.Està dividida en Propietat Horitzontal per les quals es regeix el total immoble del que forma part
aquesta finca.
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 48.
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FINCA APORTADA 49
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 6.091’62 m2 (la finca aportada 49 participa en 1/3 del
total de la superficie).
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 4,0969 % (la finca aportada participa en un 1,3656%)

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 4.053 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: número TRES. Casa totalment construïda que forma part de la finca en Vacarisses,
parcel·la número seixanta-u, en el CAMÍ DE LA CREU, número TRETZE: consta de planta baixa de
cent vint-i-un metres quadrats, amb porxo de dotze metres quadrats, magatzem de cinc metres
quadrats i una bassa de vint-i-set metres quadrats; té l'ús exclusiu d'una porció de terreny de
superfície mil set-cents vint-i-tres metres vuitanta-nou decímetres quadrats. AFRONTA: prenent
com a referència la porció de terreny d'ús exclusiu, i mirant des del carrer, pel seu front, porció
de terreny d'ús exclusiu de l'entitat número dos i part, amb una porció de terreny de dos-cents
catorze metres trenta-dos decímetres quadrats i quatre metres d'ample, que serveix d'accés a
aquesta entitat i a la número dos; dreta entrant, Dolores Solà; esquerra, Dolores Solà; i fons, amb
Antonio Xipel i Juan Plans. QUOTA: trenta-tres enters trenta-tres cèntims per cent". Referència
Cadastral: 5560811DG0056S0003BW.”
Aquesta finca forma part, juntament amb les FA 47 i 49, d’una comunitat de propietaris dividida
en règim de propietat horitzontal. De conformitat amb el que estableix l’article 143 del RLU,
aquesta finca participa conjuntament amb la resta de la seva comunitat.
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 6.091,62 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 5.755,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, volum 3160,
llibre 119 de Vacarisses, foli 51, finca 4.053.
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REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560811DG0056S0003BW
DOMINI VIGENT: Pertany a Javier Rodríguez Gómez, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, i a Nacha Cazorla Martínez, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de
de compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona, Juan Manuel Jorge Romero, el
08.07.1997.
CÀRREGUES: Consten inscrites les següents càrregues:
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA, en garantia d'un préstec de CENT
QUARANTA MIL EUROS de capital, interessos ordinaris fins a un màxim de VUIT MIL SET-CENTS
CINQUANTA EUROS, interessos de demora fins a un màxim de CATORZE MIL EUROS, la quantitat
de NOU MIL VUIT-CENTS EUROS per a costes i despeses. Els atorgants taxen la finca únicament
als efectes de subhasta en la suma de DOS-CENTS VUITANTA-VUIT MIL SIS-CENTS VUITANTADOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS. Per un TERMINI de QUATRE-CENTS VUITANTA mesos, a
partir del dia un de Març de l'any dos mil cinc. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant
escriptura autoritzada pel Notari de Castellar del Vallès, Miguel Àngel Benavides Almela, el dia
un de Març de l'any dos mil cinc, que va motivar amb data tres de Maig de l'any dos mil cinc, la
inscripció 8a.HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA, en garantia d'un préstec de VUITANTAVUIT MIL DOS-CENTS EUROS de capital, interessos ordinaris de DOTZE mesos i fins a un màxim
de SIS MIL CENT VINT-I-NOU AMB NORANTA EUROS, interessos de demora fins a un màxim
d'ONZE MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU AMB SEIXANTA EUROS, la quantitat de NOU MIL
QUINZE AMB DIVUIT EUROS per a costes i despeses. Els atorgants taxen la finca únicament als
efectes de subhasta en la suma de DOS-CENTS VUITANTA-VUIT MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS
EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS Per un TERMINI de TRES-CENTS mesos, a partir del dia un de
Març de l'any dos mil cinc. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada
pel Notari de Castellar del Vallès, Miguel Àngel Benavides Almela, el dia un de Març de l'any dos
mil cinc, que va motivar amb data tres de Maig de l'any dos mil cinc, la inscripció 9a.Està dividida en Propietat Horitzontal per les quals es regeix el total immoble del que forma part
aquesta finca.
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 49.
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FINCA APORTADA 50
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 466,22 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3136 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 4.123 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Porció de terreny situada a Vacarisses, en el punt denominat Camí de la Creu,
vulgarment el Pala, parcel·la número divuit de quatre-cents cinquanta metres quadrats, iguals a
onze mil nou-cents nou pams noranta-cinc dècims seixanta-cinc cèntims de pam quadrats.
AFRONTA: Nord i Est, carrers en longituds respectives de trenta-un metres trenta centímetres i
trenta-nou metres; Oest, en línia de trenta-dos metres, parcel·la número dinou; i Sud, en línia de
trenta metres, parcel·la número divuit Bis."
OBSERVACIONS:
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5569609DG0056N0001KG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 466,22 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 455,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, volum 2440,
llibre 81 de Vacarisses, foli 185, finca 4.123.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569609DG0056N0001KG
DOMINI VIGENT: Pertany a Antonio Galbarro Milena i a Florentina Paniagua Jimeno, amb
caràcter ganancial del ple domini de la totalitat d'aquesta finca, per títol de de compravenda
atorgada davant del Notari de Badalona, Gaspar Ripoll Orti, Notario, el 27.10.1994.
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CÀRREGUES: Consten inscrites les següents càrregues:
HIPOTECA a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA, en garantia d'un
préstec de CENT MIL EUROS de capital, interessos ordinaris de DOTZE mesos al tipus màxim del
DEU PER CENT anual, interessos de demora de VINT-I-QUATRE mesos al tipus màxim del VINT
PER CENT anual, la quantitat de DEU MEL EUROS per a costes i despeses, la quantitat de MIL
EUROS per a despeses extrajudicials. Les parts fixen de mutu acord com a tipus de taxació per a
la subhasta que se celebri per qualsevol dels procediments expressats la quantitat de DOSCENTS QUARANTA-NOU MIL CENT EUROS la finca d'aquest NÚMERO. Per, un TERMINI de
QUATRE-CENTS VUITANTA mesos, que finalitza el dia disset de Gener de /any dos mil quarantavuit. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona,
Enrique Pena Fèlix, el dia disset de Gener de l'any dos mil vuit, que va motivar amb data vuit de
Febrer de l'any dos mil vuit, la inscripció 2a.HIPOTECA a favor de CAIXABANK SA, en garantia d'un préstec de VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS
CINQUANTA EUROS de capital, interessos ordinaris de SIS mesos i fins a un màxim de NOUCENTS TRENTA-QUATRE AMB DIVUIT EUROS, al tipus màxim del SET AMB CINC-CENTS
QUARANTA-NOU anual, interessos de demora de DIVUIT mesos fins a un màxim de CINC MIL
TRENTA AMB SIS CENTÈSIMES EUROS, al tipus màxim del TRETZE AMB CINC-CENTES
QUARANTA-NOU PER CENT anual, la quantitat de CINC MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS AMB
CINQUANTA EUROS per a costes i despeses. Per un TERMINI de TRES-CENTS SEIXANTA mesos,
que finalitza el dia disset d'Abril de l'any dos mil quaranta-quatre. Constituïda sobre aquesta
finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari d'Hospitalet de Llobregat, Jorge Vicente
Farrés Reig, el dia quinze d'Abril de l'any dos mil catorze, que va motivar amb data setze de Maig
de l'any dos mil catorze, la inscripció 3a.NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de cinc-cents quaranta-dos amb seixanta-cinc euros, practicada amb data setze de
Maig de l'any dos mil catorze, al marge de la inscripció/anotació 3a.EDIFICIS: Existeix un edifici.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 50.
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FINCA APORTADA 51
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 2.467,33 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 1,6594 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 4.134 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Casa envoltada de jardí situada en l'hereteu Pala, terme de Vacarisses, amb enfront
del camí veïnal de Vacarisses a Monistrol. Composta de diverses habitacions i serveis. Edificada
sobre una porció de terreny, bosc i muntanya baixa, que ocupa una superfície de quatre mil setcents noranta-cinc metres quadrats, dels quals corresponen a l'edificació cent quinze metres
quadrats. I en junt AFRONTA: per l'Est, amb el camí veïnal de Vacarisses a Monistrol; pel Sud,
amb finca matrius de la que se segrega; pel Nord, amb Ricardo Pala Jané; i per l'Oest, part també
amb el mateix Ricard Pala Jané. Referència Cadastral: No Costa.”
SEGREGACIÓ: De la finca descrita únicament 2.467,33 m2 queden inclosos dins de l’àmbit
objecte de reparcel·lació.
Per tant, se segreguen de la matriu els m2 indicats:
“URBANA: Casa envoltada de jardí situada en l'hereteu Pala, terme de Vacarisses, amb enfront
del camí veïnal de Vacarisses a Monistrol. Composta de diverses habitacions i serveis. Edificada
sobre una porció de terreny, bosc i muntanya baixa, que ocupa una superfície de dos mil quatrecents seixanta-set amb trenta-tres metres quadrats (2.467,33 m2), dels quals corresponen a
l'edificació cent quinze metres quadrats. I en junt AFRONTA: per l'Est, amb el camí veïnal de
Vacarisses a Monistrol; pel Sud, amb Ricardo Pala Jané; pel Nord, amb Ricardo Pala Jané; i per
l'Oest, part també amb el mateix Ricard Pala Jané. Referència Cadastral: No Costa.”
Aquesta finca segregada és la que queda inclosa dins de l’àmbit.
Després de la segregació practicada la finca matriu queda amb la següent superfície:
“RÚSTICA: Finca situada en l'hereteu Pala, terme de Vacarisses, amb enfront del camí veïnal de
Vacarisses a Monistrol, de superfície dos-mil tres-cents vint-i-set amb seixanta-set metres
quadrats (2.327,67). AFRONTA: per l'Est, amb el camí veïnal de Vacarisses a Monistrol; pel Sud,
amb Ricardo Pala Jané; pel Nord, amb finca segregada d’aquesta, inclosa a la reparcel·lació del
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PAU La Creu; i per l'Oest, part també amb el mateix Ricard Pala Jané. Referència Cadastral: No
Costa.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.134, al volum 2648, llibre 82, foli 100.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5967602DG0056N0001TG
DOMINI VIGENT: Pertany a Martin Llorens Morraja, pel que fa al ple domini de la finca, per títol
de de compravenda atorgada davant del Notari de Vilassar de Mar, el 19.05.1988.
CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
ATRIBUCIÓ SUCCESSÒRIA del ple domini d'aquesta finca, a favor D'aleix LLORENS NAVARRO, de
manera que l'afavorit l'adquirirà al moment de la mort de l’atribuent -titular d'aquesta finca-. El
beneficiari quedarà substituït vulgarment pels seus respectius descendents, i en defecte d'això
pel seu germà Jordi Llorens Navarro, conforme a l'article 431-8 del CCC, i amb els efectes de
l'article 431-30, segons es dedueix de la nota al marge de la inscripció la de data 18 d'agost de
2010.
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 51.
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FINCA APORTADA 52
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 741,46 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,4987 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 4.221 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT -en construcció-, situada en el terme municipal de
Vacarisses, carrer CAMÍ DE ROMEU, número TRES, Urbanització La Creu. Composta de planta
baixa, planta primera i planta golfa. La planta baixa està destinada a serveis, té una superfície
construïda de cent vint-i-dos metres setanta-set decímetres quadrats i una superfície útil de cent
quatre metres trenta decímetres quadrats. La planta primera està destinada a habitatge, porxo
i terrassa, té una superfície construïda l'habitatge de vuitanta-vuit metres noranta-dos
decímetres quadrats i útil de seixanta-nou metres noranta-sis decímetres quadrats i el porxo i la
terrassa té una superfície construïda de trenta-tres metres vuitanta-cinc decímetres quadrats i
una superfície útil de trenta metres catorze decímetres quadrats. I la planta golfa, està destinada
a habitatge i solàrium, té una superfície construïda l'habitatge de cinquanta-set metres set
decímetres quadrats i útil de quaranta-cinc metres vuitanta decímetres quadrats i el solàrium té
una superfície construïda de nou metres nou decímetres quadrats i una superfície útil de sis
metres dinou decímetres quadrats. La superfície ocupada de la parcel·la és de cent vint-i-dos
metres setanta-set decímetres quadrats. S'aixeca sobre una porció de terreny que té una
superfície de sis-cents seixanta-quatre metres quadrats. AFRONTA: front, en línia lleugerament
corba, amb carrer de la Urbanització denominada, Camí Romeu; dreta entrant, parcel·la número
seixanta-vuit, fons parcel·la número u; i esquerra, parcel·la número u-bis.
Referència Cadastral: 5868006DG0056N0001UG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 741,46 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 743,00m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
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4.221, al volum 2564, llibre 86, foli 13.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868006DG0056N0001UG
DOMINI VIGENT: Pertany a José Ramon Vega Del Jesús, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, i a Ana Maria Torrent Martínez, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol
de de compravenda atorgada davant del Notari de Sant Vicenç de Castellet, Pedró Àngel Casado
Martin, el 08.11.2000..
Declarada l'obra nova mitjançant escriptura atorgada a Terrassa, davant el Notari Juan Manüel
Alvarez-Cienfuegos Suàrez amb protocol, el dia 12 de Setembre de 2001, segons la Inscripció'!3a,
de data 12 de Novembre de 2001, al Foli 13, del Llibre 86, Tom 2564 de l'Arxiu.
CÀRREGUES: Consten inscrites les següents càrregues:
L'Obra nova de l'habitatge construït en aquesta finca està declarada en construcció, sense que
s'hagi acreditat la seva finalització ni l'existència de les garanties exigides en la Llei, article 20 de
la Llei 5 de novembre de 1999, segons la inscripció 3a de data 12 de Novembre de 2.001.
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, en garantia d'un crèdit de
CENT SEIXANTA MIL EUROS en concepte de límit del crèdit, interessos ordinaris fins a un màxim
de TRETZE MIL DOS-CENTS EUROS, interessos de demora fins a un màxim de TRENTA-DOS MIL
VUIT-CENTS EUROS, la quantitat de TRENTA-DUES MIL EUROS per a costes i despeses. Taxada
en subhasta en TRES-CENTS QUARANTA-UN MIL CENT SEIXANTA-TRES EUROS SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS. Per un TERMINI que no podrà excedir del dia trenta-u de Maig de l'any dos mil trentaquatre. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de
Terrassa, Juan Manuel Alvarez-Cienfuegos Suàrez, el dia divuit de Maig de l'any dos mil quatre,
que va motivar amb data quinze de Julio de l'any dos mil quatre, la inscripció 5a.EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 52.
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FINCA APORTADA 53
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 2.193,63 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 1,4753 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 4.234 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR situat en el terme municipal de Vacarisses, urbanització "La
Creu", amb enfront del carrer de la Creu, número dotze, es compon de: Planta baixa destinada a
habitatge, composta d'entrada, menjador-estar, cuina, safareig, dos dormitoris, bany, aseo i
escala de comunicació amb la planta superior, amb una superfície construïda de cent vuit metres
cinc decímetres quadrats, contenint un porxo de vuitanta metres vuitanta decímetres quadrats.
I planta altell, destinada a habitatge i distribuïda en dos dormitoris, bany i escala de comunicació
amb la planta inferior, amb una superfície construïda de quaranta-un metres vuitanta-cinc
decímetres quadrats. La superfície de parcel·la ocupada per l'edificació és de cent vuitanta-vuit
metres vuitanta-cinc decímetres quadrats, estant la resta de la mateixa destinada a pati o jardí.
Edificada sobre una porció de terreny del Paratge Camí de la Creu o vulgarment El Palà, parcel·les
quatre i onze. Té una superfície de dues mil cent noranta metres quadrats, equivalents a
cinquanta-set mil nou-cents quaranta-set pams quadrats. I AFRONTA: al Nord i Sud, en línies
respectives de trenta-set metres i trenta-cinc metres noranta centímetres, amb el carrer Camí de
la Creu -amb carrer de la Urbanització-; a l'Est, en línia de seixanta metres cinquanta centímetres,
amb parcel·les Números tres i dotze, de Sud a Nord; i a l'Oest, en línia de seixanta-cinc metres
vuitanta centímetres, amb parcel·les Números cinc i deu de Sud a Nord.
OBSERVACIONS:
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5868011DG0056N0001.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 2.193,63 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
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Atès que la superfície cadastral de la finca és de 2.213,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.234, al volum 2564, llibre 86, foli 196.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868011DG0056N0001WG
DOMINI VIGENT: Pertany a Juan Esquerda Gall, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, i
a Maria Perez Mateu, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de de compravenda
atorgada davant del Notari de Barcelona, Wladimiro Gutierrez Àlvarez, el 22.07.1983.
CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
HIPOTECA a favor de CAIXABANK SA, en garantia d'un préstec de: A) CENT TRENTA MIL EUROS,
de principal, B) del pagament dels seus interessos pel termini de SIS MESOS, al tipus màxim del
VUIT ENTERS PER CENT, C) del pagament dels interessos de demora pel termini de DIVUIT
MESOS, al tipus màxim del CATORZE ENTERS PER CENT, i D) de la quantitat de CATORZE MIL
TRES-CENTS CINQUANTA EUROS, que es fixen per a costes i despeses. Taxada en TRES-CENTS
VINT MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS. Per un TERMINI de
CENT QUARANTA-QUATRE mesos, que finalitza el dia un de Juny de l'any dos mil vint-i-quatre.
Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa, Juan
Manuel Alvarez-Cienfuegos Suàrez, el dia trenta-u de Maig de l'any dos mil dotze, que va motivar
amb data cinc de Julio de l'any dos mil dotze, la inscripció 8a.EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 53.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

184

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 2 – Relació de finques aportades

FINCA APORTADA 54
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 842,70 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,5668 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 4.239 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Porció de terreny en el terme municipal de Vacarisses, en el punt denominat Camí de
la Creu o vulgarment El Pala, parcel·la dieciseis de vuit-cents trenta-un metres quatre decímetres
quadrats. AFRONTA: al Nord, amb resta de finca matriu; al Sud, amb carrer de la Urbanització;
a l'Est, amb parcel·la setze bis; i a l'Oest, amb parcel·la disset.
Referència Cadastral: NO CONSTA.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 842,70 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 909,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.239, al volum 2594, llibre 87, foli 29.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868018DG0056N0001LG
DOMINI VIGENT: Pertany a Juan Montoya Úbeda, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
i a Teresa Palomares Oliver, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de de
compravenda atorgada davant del Notari José Alfonso López Tena el 30.07.1997.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
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CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 54.
FINCA APORTADA 55
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 820,05 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,5515 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 4.240 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Habitatge unifamiliar -en construcció- situada en terme municipal de Vacarisses,
situada sobre la parcel·la disset bis, avui Camí de l'Est, sense NÚMERO, de vuit-cents trentaquatre metres seixanta decímetres quadrats, en el punt denominat Camí de la Creu o vulgarment
El Pala. Consta d'una planta semisótano destinada a garatge amb una superfície útil de
quaranta-tres metres setanta-vuit decímetres quadrats i construïda de cinquanta-cinc metres
seixanta-vuit decímetres quadrats; i d'una planta baixa en la qual trobem un rebedor amb escala
de comunicació amb el garatge, saló menjador-estar, cuina amb office, bany complet, quatre
dormitoris, amb una superfície útil de cent dotze metres quaranta-sis decímetres quadrats, i
construïda de cent trenta-sis metres nou decímetres quadrats i de dos porxos, un d'accés a
l'habitatge i un altre al jardí, amb una superfície de tretze metres trenta-quatre decímetres
quadrats. La part no edificada de set-cents vint-i-dos metres catorze decímetres quadrats es
troba destinada a jardí.
Referència Cadastral: NO CONSTA.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 820,05 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 841,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.240, al volum 2594, llibre 87, foli 32.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868019DG0056N0001TG
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DOMINI VIGENT: Pertany a Juan Francisco Montoya Palomares pel que fa al ple domini de la
finca, per títol de de compravenda atorgada davant del Notari José Alfonso López Tena el
30.07.1997.
Declarada l'obra nova mitjançant escriptura atorgada a Montcada i Reixac, davant el Notari
Rocio Maestre Cavanna amb protocol U, el dia 19 de Novembre de 1997, segons la Inscripció 3a,
de data 30 de Gener de 1998, al Foli 32, del Llibre 87, Tom 2594 de l'Arxiu.
CÀRREGUES: Consten inscrites les següents càrregues:
L'obligació d'acreditar la finalització de l'Obra en construcció segons la inscripció 3a de data 30
de gener de 1998.
HIPOTECA a favor de BANCO DE SABADELL SA, en garantia d'un préstec de CENT DOS MIL CENT
SETANTA-DOS AMB SIS CENTÈSIMES EUROS de capital, interessos ordinaris de VINT-I-QUATRE
mesos al tipus màxim del SETZE PER CENT anual, interessos de demora de TRENTA-SIS mesos al
tipus màxim del DINOU PER CENT anual, la quantitat de DEU MIL DOS-CENTS DISSET AMB VINTI-U EUROS per a costes i despeses. Per un TERMINI de CENT VUITANTA mesos, que finalitza el
dia trenta de Novembre de l'any dos mil tretze. Es Taxa en CENT VUITANTA-NOU MIL DIVUIT
EUROS TRENTA CÈNTIMS. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel
Notari de Montcada i Reixac, Rocío Maestre Cavanna, el dia dinou de Novembre de l'any mil
nou-cents noranta-set, que va motivar amb data trenta de Gener de l'any mil nou-cents norantavuit, la inscripció 4a.EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 55.
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FINCA APORTADA 56
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 929,26 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,6250 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 4.248 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR situat en el terme de Vacarisses, en el punt denominat
"Camí de la Creu" o vulgarment "El Pala", de figura irregular, carrer Oest, número set. Consta de
planta baixa solament amb un habitatge de cent set metres quadrats, distribuïda en diverses
dependències i serveis, garatge de trenta-vuit metres quaranta decímetres quadrats i traster de
vint-i-quatre metres cinquanta decímetres quadrats. Edificada sobre un solar de superfície de
vuit-cents noranta-vuit metres quadrats. AFRONTA: al capdavant, en línia de vint-i-quatre
metres setanta centímetres amb el carrer Camí de l'Oest, on li correspon el número set, abans
vint-i-u; dreta, mitjançant franja de quatre metres d'amplària destinada en el futur a cessió de
vials i avui pertanyent a la resta de finca, amb aquesta última; esquerra, parcel·la vint; i fons,
torrent. Referència Cadastral: 5569602DG0056N0001QG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 929,26 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 928,00m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.248, al volum 2594, llibre 87, foli 102.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569602DG0056N0001QG
DOMINI VIGENT: Pertany a Eva Remolina Torres, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
i a Jorge Perez Fernandez, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de de
compravenda atorgada davant del Notari de Sant Cugat del Vallès, Antonio Luis García Bernat,
el 25.01.2007.
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CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA, en garantia d'un crèdit fins a la quantitat
màxima de DOS-CENTS NORANTA-VUIT MIL CENT EUROS de capital, interessos ordinaris fins a
un màxim de VINT-I-U MIL SIS-CENTS DOTZE AMB VINT-I-CINC EUROS, interessos de demora fins
a un màxim de QUARANTA-U MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS, la quantitat de VINT-IVUIT MIL EUROS per a costes i despeses. Taxada en TRES-CENTS NORANTA-UN MIL QUATRECENTS DOS EUROS VINT-I-QUATRE CÈNTIMS. Per un TERMINI que finalitza el dia vint-i-cinc de
Gener de l'any dos mil quaranta-dos. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura
autoritzada pel Notari de Sant Cugat del Vallès, Antonio Luis García Bernat, el dia vint-i-cinc de
Gener de l'any dos mil set, que va motivar amb data vint-i-vuit de Maig de l'any dos mil set, la
inscripció 10a.EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 56.
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FINCA APORTADA 57
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 472,76 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3180 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 4.298 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, situada en terme de Vacarisses, en el punt
denominat Camíno de la Creu o vulgarment El Pala, carrer Oest, número set-bis, parcel·la dos,
construïda sobre una porció de terreny de cinc-cents trenta-cinc metres cinquanta decímetres
quadrats. Aquest habitatge consta d'una sola planta, destinada a habitatge i distribuïda en
rebedor, pas-distribuïdor, menjador-estar, cuina, bany, aseo i tres dormitoris, amb una superfície
útil total de seixanta-vuit metres seixanta decímetres quadrats i construïda de vuitanta-un
metres setanta-set decímetres quadrats. La resta de terreny no edificat està destinat a jardí i
accessos. LIMITA en el seu conjunt: al capdavant, en línia recta de setze metres cinquanta
centímetres, amb Camí de l'Oest; dreta entrant, parcel·la número tres, en línia de trenta metres
cinquanta centímetres; esquerra entrant, resta de finca matriu, parcel·la número u, en línia de
trenta-tres metres; i al fons, amb un torrent." Referència Cadastral: 5569692DG0056N0001QG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 472,76 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 510,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.298, al volum 2672, llibre 90, foli 78.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569612DG0056N0001KG
DOMINI VIGENT: Pertany a Juan Carlos Conejo Doblas, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, i a Maria Dolores Godino Colorado, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
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títol de de compravenda atorgada davant del Notari de Sabadell, Javier Micó Giner, el
21.12.1998.
Declarada l'obra nova mitjançant escriptura atorgada a Cerdanyola del Vallès, davant el Notario
Teodoro López-Cuesta Fernàndez amb protocol 1654, el dia 28 d'Abril de 1999, segons la
Inscripció 3a, de data 22 de Julio de 1999, al Foli 77, del Llibre 90, Tom 2672 de l'Arxiu.
CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
HIPOTECA a favor d'ARGENTARIA CAJA POSTAL Y BANCO HIPOTECARIO SA, en garantia d'un
préstec de SETANTA-DOS MIL CENT VINT-I-U AMB QUARANTA-CINC EUROS de capital,
interessos ordinaris de SEIXANTA mesos al tipus màxim del DOTZE PER CENT anual, interessos
de demora de SEIXANTA mesos fins a un màxim de QUARANTA-TRES MIL DOS-CENTS SETANTADOS AMB VUITANTA-SET EUROS, la quantitat equivalent al VINT PER CENT del capital per a
costes processables, i del pagament de les costes i perjudicis en cas d'incompliment, una
quantitat màxima igual al TRES PER CENT d'aquest capital. Es taxa en CENT QUARANTA-QUATRE
MIL DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS NORANTA-UN CÈNTIMS. Per un TERMINI de DOSCENTS QUARANTA mesos, que finalitza el dia trenta d'Abril de l'any dos mil vint-i-u. Constituïda
sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Cerdanyola del Vallès,
Teodoro López-Cuesta Fernàndez, el dia vint-i-vuit d'Abril de l'any mil nou-cents noranta-nou,
que va motivar amb data vint-i-dos de Julio. de l'any mil nou-cents noranta-nou, la inscripció 4a.EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 57.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

191

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 2 – Relació de finques aportades

FINCA APORTADA 58
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 572,14 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3848 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 4.299 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR aïllat situada a Vacarisses, carrer Oest, número ONZE-B abans número set-. Consta de planta baixa solament, amb una superfície construïda de cent
quatre metres setanta-vuit decímetres quadrats, dels quals vuitanta metres cinquanta
decímetres quadrats estan destinats a habitatge, vint-i-tres metres setanta-vuit decímetres
quadrats a garatge, i la resta de cinquanta decímetres quadrats a un porxo. Tot això edificat
sobre un solar de superfície cinc-cents setanta metres quadrats, destinant a pati quant a la
superfície no edificada. AFRONTA: al capdavant, en línia recta de vint-i-dos metres amb Camí de
l'Oest; dreta entrant, zona d'equipament en línia recta de vint metres; esquerra entrant, parcel·la
dues, en línia recta de trenta metres cinquanta centímetres; i al fons, amb un torrent.
OBSERVACIONS
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que l'esmentada finca està identificada
gràficament però la base gràfica registral no pot validar-se pel següent motiu: La superfície que
consta inscrita en el Registre de la Propietat és substancialment diferent a l'àrea de la base
gràfica registral de la finca corresponent. Hi ha contradiccions o incerteses en la identificació
gràfica dels límits de la finca, de tal entitat que impedeixen la validació definitiva de la base
gràfica corresponent. Referència Cadastral: 5569613DG0056N0001RG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 572,14 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 529,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.299, al volum 2672, llibre 90, foli 80.
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REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569613DG0056N0001RG
DOMINI VIGENT: Pertany a Alexandre Bernet Olivé, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, i a Dolores Rojas Aguayo, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de de
compravenda atorgada davant del Notari de Terrassa, Jorge Iranzo Barceló, el 09.08.2006.
CÀRREGUES: Consten inscrites les següents càrregues:
HIPOTECA a favor d'UNNIM BANC SA, -anteriorment Caixa dEstalvis de Terrassa- en garantia
d'un préstec de DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL EUROS; d'una anualitat d'interessos al tipus
convingut i fins a un màxim de DIECISEIS MIL SET-CENTS SETANTA EUROS; dels interessos de
demora convinguts fins a un màxim de VINT-I-VUIT MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS; i de la
suma de VINT-I-VUIT MIL EUROS que es fixa en total per a costes i despeses en cas de litigi.
Taxació a efectes hipotecaris: Els atorgants taxen la finca únicament als efectes de subhasta en
la suma de TRES-CENTS QUARANTA MIL CENT SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS. Es concedeix
aquest préstec per una vigència màxima TRES-CENTS SEIXANTA MESOS explicada a partir del dia
nou d'agost de dos mil sis. La primera quota d'amortització de capital vencerà el dia nou de
setembre de dos mil sis i l'última el dia nou d'agost de dos mil trenta-sis . Constituïda sobre
aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa, Jorge Iranzo Barceló, el
dia nou d'agost de l'any dos mil sis, que va motivar amb data set de Setembre de l'any dos mil
sis, la inscripció 10a.
AMPLIADA I MODIFICADA la hipoteca precedent com s'indicia en la inscripció 13a
AMPLIADA I MODIFICADA la hipoteca de la inscripció 10a a favor d'UNNIM BANC SA, quedant
quant a l'ampliat en els següents termes: NOVA RESPONSABILITAT HIPOTECÀRIA: Com a
conseqüència de l'ampliació, queda modificada la responsabilitat hipotecària en els següents
termes: DOS-CENTS NORANTA-SIS MIL SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS SEIXANTA-UN CÈNTIMS de
principal; DINOU MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS QUARANTA-SET CÈNTIMS d'interessos
ordinaris; TRENTA-DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS QUARANTA-NOU CÈNTIMS
d'interessos de demora i la quantitat de VINT-I-VUIT MIL VUIT-CENTS EUROS per a costes i
despeses. Es valora la finca hipotecada a l'efecte de subhasta en la suma de CENT VUITANTAQUATRE MIL VINT-I-UN EUROS NORANTA-TRES CÈNTIMS. El capital pendent de devolució del
mateix haurà de ser amortitzat mitjançant quatre-centes vuitanta quotes, a satisfer la primera
el dia trenta de juny de dos mil tretze i ho ultima el dia trenta-u de maig de dos mil cinquantatres. Tot això mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa, Esteban Cuyàs Henche,
el dia vuit de maig de dos mil tretze, que va motivar amb data cinc de juny de dos mil tretze, la
inscripció 13a.NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de sis-cents noranta-dos amb setanta-dos euros, practicada amb data cinc de Juny de
l'any dos mil tretze, al marge de la inscripció/anotació 13a.-
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NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual va ser al·legada exempta
en autoliquidació, practicada amb data trenta de Julio de l'any dos mil tretze, al marge de la
inscripció/anotació 14a.EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 58.
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FINCA APORTADA 59
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 443,80 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,2985 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 4.364 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT -avui acabada- situada en el terme municipal de
Vacarisses, en el punt denominat Camí de la Creu o El Palà, carrer de la Creu, número vint-i-dos.
Composta de planta baixa amb una superfície construïda de noranta-un metres deu decímetres
quadrats i una superfície útil de setanta-quatre metres cinquanta-set decímetres quadrats. La
superfície ocupada de la parcel·la és de noranta-un metres deu decímetres quadrats. Aixecada
sobre una porció de terreny de quatre-cents cinquanta metres quadrats. AFRONTA: al Nord, amb
parcel·la un o A, en línia de quinze metres setanta-cinc centímetres; Sud, Camí de la Creu, en línia
quebrada de dos metres setanta centímetres, sis metres noranta-nou centímetres i vuit metres
cinquanta-quatre centímetres; Est, parcel·la tres o C en línia de trenta metres vuitanta-sis
centímetres; i Oest, amb carrer Nord en línia de vint-i-tres metres vint centímetres." Referència
Cadastral: 58680L5DG0056N0001GG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 443,80 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 450,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.364, al volum 2757, llibre 93, foli 65.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868021DG0056N0001LG
DOMINI VIGENT: Pertany a Miguel-Adolfo Bernat Gonzalez, pel que fa al ple domini d’una
meitat indivisa, i a Lídia Castro Escoriza, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol
de de compravenda atorgada davant del Notari de Terrassa, Àngel García Diz, el 06.11.2003.
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CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, en garantia d'un crèdit de CENT VUIT
MIL EUROS en concepte de límit del crèdit, interessos ordinaris fins a un màxim de QUATRE MIL
CINQUANTA EUROS, interessos de demora fins a un màxim de DIVUIT MIL NOU-CENTS EUROS,
la quantitat de SETZE MIL DOS-CENTS EUROS per a costes i despeses. Es taxa aquesta finca per
a subhasta en CENT QUARANTA-DUES MIL SET-CENTS CINQUANTA I QUATRE EUROS. Per un
TERMINI que no podrà excedir del dia trenta de Novembre de l'any dos mil trenta-tres.
Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa, Àngel
García Diz, el dia sis de Novembre de l'any dos mil tres, que va motivar amb data set de Gener
de l'any dos mil quatre, la inscripció 7.
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 59.
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FINCA APORTADA 60
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 448,06 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3013 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 4.365 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: Habitatge unifamiliar aïllat situada en terme de Vacarisses, carrer Camí de la Creu,
número vint-i-dos, abans nou, composta de planta baixa únicament, destinada a habitatge,
garatge i porxo. Té una total superfície construïda de cent vint-i-cinc metres vint-i-nou
decímetres quadrats i útil de cent nou metres cinquanta-tres decímetres quadrats. Està edificada
sobre la parcel·la C o número tres, de superfície quatre-cents cinquanta metres quadrats, dels
quals l'edificació ocupa una superfície de cent vint-i-cinc metres vint-i-nou decímetres quadrats.
La resta del terreny sense edificar està destinat a jardí. LIMITA en junt: al Nord, amb parcel·la un
o A, en línia d'onze metres trenta-dos centímetres; Sud, Camí de la Creu, en línia setze metres
cinquanta centímetres; Est, parcel·la vuit, en línia de trenta-cinc metres divuit centímetres; i Oest,
amb parcel·la dues B, en línia de trenta metres vuitanta-sis centímetres".
Observacions:
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5868015DG0056N0001GG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 448,06 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 450,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.365, al volum 2357, llibre 93, foli 68.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868015DG0056N0001GG
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

197

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 2 – Relació de finques aportades

DOMINI VIGENT: Pertany a Francisco Javier Franco Espada, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, i a Emma Pena Fabres, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de de
compravenda atorgada davant del Notari de Sabadell, José Antonio Simón Hernàndez, el
26.04.2007.
CÀRREGUES: Consten inscrites les següents càrregues:
HIPOTECA a favor d'IBERCAJA BANCO SA, en garantia d'un préstec de TRES-CENTS MIL SIS-CENTS
NORANTA-SIS EUROS de capital, interessos ordinaris de dos anys i fms a un màxim de
QUARANTA-DOS MIL NORANTA-SET EUROS QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS, al tipus màxim del
set per cent anual, interessos de demora d'un any fins a un màxim, de CINQUANTA-SET MIL
CENT TRENTA-DOS EUROS VINT-I-QUATRE CÈNTIMS quantitat de TRENTA MIL SEIXANTA-NOU
EUROS SEIXANTA CÈNTIMS per a costes i despeses. Es Taxa en QUATRE-CENTS MIL NOU-CENTS
VINT-I-VUIT EUROS. Per un TERMINI que finalitza el dia trenta de Juny de l'any dos mil cinquantacinc. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Sabadell,
José Antonio Simón Hernández, el dia vint-i-sis d'Abril de l'any dos mil set, que va motivar amb
data vint d'Agost de l'any dos mil set, la inscripció 5a; MODIFICADA mitjançant escriptura
autoritzada pel Notari de Sabadell, Marta Navarro Rodó, el dia vint-i-cinc de febrer de dos mil
deu, que va motivar amb data vuit d'abril de dos mil deu, la inscripció 6a. MODIFICADA
mitjançant escriptura autoritzada el dia vint-i-set d'abril de dos mil dotze, pel Notari de Sabadell,
José Antonio Simón Hernández, que va motivar la inscripció T de data onze de juny de dos mil
dotze. MODIFICADA mitjançant escriptura autoritzada el dia sis d'Agost de dos mil quinze, per
la Notari de Sabadell, Marta Navarro Rodó, que va motivar la inscripció 8a de data deu de
Setembre de dos mil quinze.
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual va ser al·legada exempta
en autoliquidació, practicada amb data deu de Setembre de l'any dos mil quinze, al marge de la
inscripció/anotació 8a.NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual va ser al·legada no
subjecta en autoliquidació, practicada amb data cinc de Febrer de l'any dos mil setze, al marge
de la inscripció/anotació Da.Anotació preventiva d'embargament LLETRA E, sobre una meitat indivisa d'aquesta finca, a favor
de TESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL UNITAT DE RECAUDACION N08/21 DE
TERRASSA, contra Francisco Javier Franco Espada, seguit en Tresoreria General De la Seguretat
Social, en reclamació de MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS de
principal, DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS de recàrrec de constrenyiment,
TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS d'interessos, VINT-I-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per a costes reportades, i SETANTA-CINC EUROS per a costes i
interessos pressupostats, en total MIL SET-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS.
Havent-se ordenat tal anotació en virtut de manament expedit amb data set de novembre de
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l'any dos mil setze, que va motivar aquesta anotació amb data un de desembre de l'any dos mil
setze.
S'ha expedit en el dia un de desembre de l'any dos mil setze, la certificació de domini i càrregues
d'aquesta finca, en relació amb l'anotació d'embargament lletra E.
Documents relatius a la finca, presentats abans del tancament del Diari de l'últim dia hàbil i
pendents de despatx: número 1279 del Diari 114 de data 06/11/2017, ANOTACIÓ
D'EMBARGAMENT AGENCIA ESTATAL DE L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA,
de Terrassa presenta a les 16:31:01, fora de l'horari de presentació, es presenta a les 09:00 hores
del dia d'avui, manament expedit el dia 3 de novembre de 2017, per la Tècnica Cap de la Unitat
Regional de Recaptació d'Unitat de Recaptació de l'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA de Terrassa-Delegació
Especial de Catalunya-, en la qual s'instrueix procediment administratiu de constrenyiment
contra FRANCISCO JAVIER FRANC ESPASA, en reclamació de 6076,73 euros importi total, i en
virtut del com, s'ordena es prengui ANOTACIÓ PREVENTIVA D'EMBARGAMENT sobre UNA
MEITAT INDIVISA DE LA finca número 4365 de VACARISSES Idufir: 08164000796706, i es lliura
CERTIFICACIÓ de les CÀRREGUES.
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 60.
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FINCA APORTADA 61
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.164,72 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,7833 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 4.810 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR situat en el terme municipal de Vacarisses, amb enfront del
carrer Camí de la Creu, número vuit-b, Urbanització "La Creu". Edificada sobre un solar qualificat
com Ciutat Jardí Semi-Intensiva, intensitat I -clau 2-, amb una superfície de mil tres-cents trentatres metres noranta-cinc decímetres quadrats. Es compon de: Planta baixa, composta de
garatge, pas, dos dormitoris, estar- menjador, bany, cuina i porxo; amb una superfície construïda
de cent vint-i-sis metres dotze decímetres quadrats, i útil de cent deu metres seixanta-quatre
decímetres quadrats. La resta del solar, no ocupat per la construcció està destinat a pati o jardí.
AFRONTA: al capdavant, Sud, en línia recta de vint-i-cinc metres quatre centímetres, amb carrer
Camí de la Creu; dreta entrant, Est, amb parcel·la demarcada amb el número vuit del carrer Camí
de la Creu, propietat de Pablo Alarcón Escobar i Elena Sànchez Gonzàlez; fons, Nord, en línia
quebrada, amb parcel·la número tretze; i per l'esquerra, Oest, en línia cinquanta metres amb
parcel·la número tres. Referència Cadastral: 5868009DG0056NAG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 1.164,72 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 1.343,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.810, al volum 2810, llibre 99, foli 196.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868020DG0056N0001PG
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DOMINI VIGENT: Pertany a Daniel Alarcón Escobar, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, i a Francisca Merino Aguilera, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol
de de Divisió Material atorgada davant del Notari de Terrassa, Àngel García Diz, el 20.07.2000.
Declarada l'obra nova mitjançant escriptura atorgada a Terrassa, davant el Notari Àngel García
Diz amb protocol 3690, el dia 23 de Novembre de 2000, segons la Inscripció 2a, de data 11 de
Gener de 2001, al Foli 196, del Llibre 99, Tom 2810 de l'Arxiu.
CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
HIPOTECA a favor de BANKINTER SA, en garantia d'un préstec de CENT TRENTA-VUIT: MIL EUROS
de capital, interessos ordinaris de TRENTA-SIS mesos i fins a un màxim d'ONZE MIL NORANTACINC AMB VINT EUROS, interessos de demora de VINT-I-QUATRE mesos fins a un màxim de
VINT-I-SIS MIL DOS-CENTS VINT EUROS, al tipus màxim del NOU AMB CINQUANTA PER CENT
anual, la quantitat de SETZE MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS per a costes i despeses. Es Taxa
en TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE MIL EUROS. Per un TERMINI de QUATRE-CENTS VINT
mesos, que finalitza el dia vint-i-u de Gener de l'any dos mil quaranta-u. Constituïda sobre
aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa, Àngel García Diz, el dia
vint de Gener de l'any dos mil sis, que va motivar amb data vint-i-u de Febrer de l'any dos mil
sis, la inscripció 4a.EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 61.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

201

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 2 – Relació de finques aportades

FINCA APORTADA 62
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.448,03 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,9739 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 4.811 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR, situada en el terme municipal de Vacarisses, amb enfront
del carrer Camí de la Creu, número vuit, Urbanització La Creu, es compon de: planta baixa,
composta de garatge, espai per a calderes, vestíbul, passos, un dormitori, estar-menjador, aseo,
cuina-office, safareig, escala d'accés a la planta primera i porxo; amb una superfície construïda
de cent vuitanta metres quadrats, i útil, de cent cinquanta-quatre metres nou decímetres
quadrats; planta primera, destinada a habitatge, a la qual s'accedeix des de la planta baixa
mitjançant escala interior, composta de distribuïdor, dormitoris: un d'ells de tipus suite amb bany
i vestidor, un dormitori individual i un dormitori doble, bany i terrassa; amb una superfície
construïda de vuitanta-quatre metres setanta decímetres quadrats, i útil, de setanta-un metres
cinquanta-vuit decímetres quadrats. La resta del solar, no ocupat per la construcció, està
destinat a pati o jardí. Edificada sobre un solar situat en el terme de Vacarisses, amb enfront del
carrer Camí de la Creu, número vuit -paratge Camíno de la Creu o vulgarment el Palà-, parcel·la
número dos, Urbanització La Creu, qualificat com Ciutat Jardí Semi-Intensiva I -clau 2. Ocupa una
superfície de mil dos-cents trenta-dos metres seixanta-quatre decímetres quadrats, i AFRONTA:
al capdavant Sud, en línia recta de vint-i-dos metres quatre centímetres, amb carrer Camí de la
Creu; dreta entrant, Est, en línia de setanta metres vint centímetres, amb parcel·la número u;
fons, Nord, en línia quebrada, amb parcel·la número tretze; i per l'esquerra, Oest, amb parcel·la
demarcada amb el número vuit-b del carrer Camí de la Creu, propietat de Daniel Alarcón Escobar
i Francisca Merino Aguilera." Referència Cadastral: 5868009DG0056N0001AG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 1.448,03 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 1.336,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

202

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 2 – Relació de finques aportades

INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.811, al volum 2810, llibre 99, foli 199.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868009DG0056N0001AG
DOMINI VIGENT: Pertany a Antonio Fresneda Ortiz, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, i a Maria Del Carmen Perez Castillo, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
títol de de compravenda atorgada davant del Notari de Terrassa, Àngel García Diz, Notario, el
15.12.2005.
CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, en garantia d'un préstec de DOS-CENTS
SETANTA MIL EUROS de capital, interessos ordinaris de VINT-I-QUATRE mesos i fins a un màxim
de QUARANTA-DOS MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS, al tipus màxim del SET AMB NORANTACINC PER CENT anual, interessos de demora fins a un màxim de SEIXANTA-NOU MIL NOU-CENTS
TRENTA EUROS, la quantitat de VINT-I-SET MIL EUROS per a costes i despeses. Es Taxa en
QUATRE-CENTS NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS. Per un TERMINI de
TRES-CENTS SEIXANTA mesos, que finalitza el dia trenta-u de Desembre de l'any dos mil trentacinc. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa,
Àngel García Diz, el dia quinze de Desembre de l'any dos mil cinc, que va motivar amb data
trenta-u de Gener de l'any dos mil sis, la inscripció 7.
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 62.
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FINCA APORTADA 63
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.628,64 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 1,0953 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 4.814 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, situada al carrer Camí de la Creu, número sis, del
terme municipal de Vacarisses. Consta d'una sola planta de forma rectangular amb dos annexos.
L'accés a l'habitatge es realitza a través d'un petit porxo. La superfície útil d'aquesta edificació
és de quaranta-quatre metres tretze decímetres quadrats, i la superfície construïda total és de
cinquanta-set metres setanta-cinc decímetres quadrats, dels quals corresponen cinquanta-cinc
metres setanta-cinc decímetres quadrats a l'habitatge i un metre seixanta-vuit decímetres
quadrats al porxo. Edificada sobre una porció de terreny de superfície de mil cinc-cents setantanou metres quadrats, la part no edificada es destina a jardí. AFRONTA: Nord, en línia quebrada
de setze metres cinquanta-cinc centímetres, amb finca de referència cadastral número 5868006 i en línia de disset metres cinquanta-cinc centímetres, amb finca de referència cadastral
número 58680-20; Est, en línia quebrada de dotze metres trenta centímetres i trenta metres
noranta centímetres, amb finca de referència cadastral 58680-20; Sud, en línia corba de trenta
metres noranta-cinc centímetres, carrer Camí de la Creu; i Oest, en línia recta de seixanta-un
metres noranta-cinc centímetres, amb finca de referència cadastral número 5868-09.
Observacions:
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5868008DG0056N0001WG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 1.628,64 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 1.576,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
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INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.814, al volum 2834, llibre 100, foli 7.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868008DG0056N0001WG
DOMINI VIGENT: Pertany a Victor Lozano Ordonez, pel que fa al ple domini de la finca, per títol
de de compravenda atorgada davant de la Notària de Sant Vicenç de Castellet, Maria Isabel Rico
Martínez, el 04.05.2006.
CÀRREGUES: Consta inscrita la següent càrrega:
Per si mateixa:
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS, en garantia d'un préstec per la quantitat
de CENT VINT-I-SIS MIL EUROS de capital rebuts mitjançant ingrés en compte, dels seus
interessos remuneratoris durant tres anys al tipus màxim d'ONZE ENTERS PER CENT anual, de
VINT-I-SET MIL SET-CENTS VINT EUROS per a interessos de demora entenent-se que en cap cas
els interessos remuneratoris més els de demora podran excedir de l'equivalent a cinc anualitats
d'interessos, i que en cas que excedissin es reduiran els de demora en l'import excedit, i SETZE
MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS per a costes i despeses. Es TAXA aquesta finca per a subhasta
en la quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL EUROS i s'assenyala com a domicili de la
part deutora per a requeriments i notificacions en la finca hipotecada. El termini serà de VINT
ANYS, a satisfer l'última quota el dia quatre de maig de dos mil vint-i-sis. Constituïda sobre
aquesta finca mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Sant Vicenç de Castellet, Maria
Isabel Rico Martínez, el dia quatre de Maig de l'any dos mil sis, que va motivar amb data dinou
de Juny de l'any dos mil sis, la inscripció 3a.
AMPLIADA I MODIFICADA la hipoteca precedent com s'indica en la inscripció 6a
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS, en garantia d'un préstec de QUARANTADOS MIL CINC-CENTS EUROS de capital, interessos ordinaris de DOTZE mesos, al tipus màxim de
l'ONCE PER CENT anual, interessos de demora fins a un màxim de SETZE MIL CENT CINQUANTA
EUROS, la quantitat de SET MIL CINC-CENTS TRETZE EUROS per a costes i despeses. TAXADA en
CENT QUARANTA-DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS DOS CÈNTIMS. Per un TERMINI
de TRES-CENTS mesos, que finalitza el dia quatre d'Agost de l'any dos mil trenta-cinc. Constituïda
sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Sant Vicenç de Castellet,
Eva Alejandra Linage Hernanz, el dia quatre d'Agost de l'any dos mil deu, que va motivar amb
data tretze de Setembre de l'any dos mil deu, la inscripció 5a.AMPLIADA I MODIFICADA la hipoteca de la inscripció 3a a favor de la Caixa d'Estalvis del Penedès,
quedant quant a l'ampliat en els següents termes: NOVA RESPONSABILITAT HIPOTECÀRIA: Com
a conseqüència de l'ampliació, queda modificada la responsabilitat hipotecària en els termes
següents: 1) CENT TRENTA-NOU MIL DOS-CENTS SEIXANTA UN EUROS NORANTA-VUIT CÈNTIMS
de principal; 2) una anualitat d'interessos remuneratoris al tipus màxim de l'onze per cent anual;
3) CINQUANTA-DOS MIL NOU-CENTS DINOU EUROS CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per interessos
de demora; i 4) SETZE MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS TRENTA-TRES CÈNTIMS per costes i
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despeses. Es determina com venciment de l'operació el dia quatre de maig de dos mil trenta-sis.
Tot això mitjançant escriptura autoritzada el dia vint-i-nou de setembre de dos mil onze, per la
Notària de Sant Vicenç de Castellet, que va motivar la inscripció 6a, el dia trenta de Novembre
de dos mil onze.EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 63.
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FINCA APORTADA 64
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 839,39 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,5645 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 5.318 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT situada al carrer Camí de la Creu, número quarantasis, Urbanització La Creu, en el terme municipal de Vacarisses. Es compon d'una sola planta, amb
una superfície construïda de noranta-dos metres cinquanta-sis decímetres quadrats i útil de
setanta-cinc metres vuitanta-tres decímetres quadrats, més una terrassa la superfície de la qual
és de catorze metres sis decímetres quadrats. L'habitatge es divideix interiorment en menjadorestar, cuina, bany, tres dormitoris, vestíbul i passadís distribuïdor, així com la terrassa abans
citada, a la qual s'accedeix des de dos dormitoris i des del menjador-estar. La superfície de
parcel·la ocupada per l'edificació és de cent sis metres seixanta-dos decímetres quadrats, i la
resta, és a dir, set-cents vint-i-nou metres divuit decímetres quadrats, fins a completar la seva
superfície total de vuit-cents trenta-cinc metres vuitanta decímetres quadrats, corresponen a
jardí. AFRONTA: al capdavant, prenent com tal el carrer de la Creu, amb aquest carrer, en línia
de trenta-nou metres vuitanta centímetres; esquerra entrant, en línia de vint-i-tres metres, amb
parcel·la vint-i-tres bis; dreta entrant, amb parcel·les vint-i-set bis i vint-i-vuit; al fons, en línia
quebrada de tres trams de quinze metres seixanta centímetres, cinc metres seixanta centímetres
i disset metres, amb resta de finca matriu de la que segrega.
OBSERVACIONS:
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
La finca d'aquest NÚMERO disposa de cèdula d'habitabilitat concedida el dia vint d'Agost de dos
mil set i que caduca als quinze anys, segons s'ha acreditat per nota al marge de la inscripció T,
de data onze de Novembre de dos mil onze. Referència Cadastral: NO CONSTA.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 839,39 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
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Atès que la superfície cadastral de la finca és de 830,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
5.318, al volum 3176, llibre 120, foli 20.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569325DG0056N0001RG
DOMINI VIGENT: Pertany a de Raül Hurtado Gonzalvez, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, i a Natura López Fenoy, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de de
compravenda atorgada davant del Notari de Terrassa, Alfredo Arbona Casp, 11.10.2011.
CÀRREGUES: Consten inscrites les següents càrregues:
SERVITUDS, constituïdes per Orientina Alfonso Pareja -com a titular que era llavors de la registral
NÚMERO 2.995- i els consorts Juan Martínez Martínez i Librada Alfonso Pareja -com a titulars
que eren llavors de la registral NÚMERO 2.900- i els també consorts Nicolàs Christodolou i Aurea
Alfonso Pareja -com a titulars que eren llavors de la registral NÚMERO 2.901-, sobre la finca
registral número 2.995 de Vacarisses, inscripció la, i, en benefici de les registrals Números 2.900
i 2.901 de Vacarisses inscripcions IX següents: Primera: D'aqüeducte, per a conducció de serveis
d'aigua i en general, desguassos, llum, telèfon i qualsevol un altre similar. I, segona: De pas per
a persones, per a la conservació i reparació i constitució dels serveis antedichos. Aquestes
servituds afecten materialment una franja de terreny d'un metre d'ample per trenta-un metres
de llarg, que s'estén contigua a tota la boga Aquest del predi servent; tot això, segons escriptura
atorgada a Barcelona, a vint-i-dues de Julio de mil nou-cents vuitanta-tres, davant el Notari de
la mateixa, don Wladimiro Gutiérrez Álvaro, que va motivar, amb data vint-i-nou de Novembre
de mil nou-cents vuitanta-tres, la inscripció 2a de la finca registral número 2.995 de Vacarisses
HIPOTECA a favor de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, en garantia d'un préstec de: A)
CENT VUITANTA-TRES MIL NOU-CENTS EUROS de capital del préstec. B) fins al màxim de
VEINTIDOS MIL SEIXANTA-VUIT EUROS per interessos ordinaris al tipus màxim del dotze per
cent, limitant-se a més aquesta responsabilitat, en la quantitat màxima al dotze per cent del
capital del préstec. C) fins al màxim de SEIXANTA-SIS MIL DOS-CENTS QUATRE EUROS
d'interessos de demora al tipus del vint per cent nominal anual, limitant-se a més aquesta
responsabilitat en la quantitat màxima equivalent al trenta-sis per cent. D) del pagament de les
costes processals, limitant-se hipotecàriament aquesta responsabilitat a una quantitat màxima
igual al disset per cent del capital del préstec, és a dir TRENTA-UN MIL DOS-CENTS SEIXANTATRES EUROS. I) del pagament de les despeses per tributs, despeses de comunitat i cosines de
segur corresponents a la finca hipotecada que anessin anticipats pel Banc, limitant-se
hipotecàriament aquesta responsabilitat a una quantitat màxima igual al tres per cent d'aquest
capital això és CINC MIL CINC-CENTS DISSET EUROS. TAXADA en DOS-CENTS TRENTA MIL SETSegona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

208

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 2 – Relació de finques aportades

CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS. Per un TERMINI de QUATRE-CENTS VUITANTA
mesos, que finalitza el dia trenta-u d'Octubre de l'any dos mil cinquanta-u. Mitjançant escriptura
autoritzada pel Notari de Terrassa, Alfredo Arbona Casp, el dia onze d'Octubre de l'any dos mil
onze, que va motivar amb data onze de Novembre de l'any dos mil onze, la inscripció 8a.EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 64.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

209

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 2 – Relació de finques aportades

FINCA APORTADA 65
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.227,05 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,8253 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 5.363 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, situada en terme municipal de Vacarisses, carrer
L'EST, número QUATRE, Urbanització La Creu. Consta de planta denominada d'accés, planta
baixa i planta primera. La planta baixa, està destinada a habitatge, amb diverses dependències
i serveis i magatzem, amb una superfície útil de seixanta metres quinze decímetres quadrats,
més un porxo amb una superfície de tres metres noranta-nou decímetres quadrats -explicats al
cinquanta per cent-, i una superfície construïda en aquesta planta baixa de setanta-cinc metres
onze decímetres quadrats. La planta primera, està destinada a habitatge, amb diverses
dependències i serveis, amb una superfície útil de seixanta-quatre metres noranta-dos
decímetres quadrats i amb terrasses de superfície set metres seixanta-cinc decímetres quadrats
-explicats al cinquanta per cent-, i una superfície construïda en aquesta planta primera de
vuitanta-quatre metres noranta-dos decímetres quadrats. La planta accés està destinada a
garatge, i té una superfície útil de trenta-sis metres deu decímetres quadrats i una superfície
construïda de trenta-nou metres trenta decímetres quadrats. La superfície total útil de
l'habitatge és de cent seixanta-un metres disset decímetres quadrats i la superfície total
construïda de l'habitatge és de cent noranta i nou metres trenta-sis decímetres quadrats. Les
plantes baixa i primera, destinades a habitatge, estan comunicades entre si per mig d'una escala
interior i les tres plantes estan comunicades entre si per mitjà d'una escala exterior. Edificada
sobre una porció de terreny de superfície mil dos-cents quaranta quatre metres quadrats. Es part
de la parcel·la Números set i vuit. La resta del solar sense edificar està destinat a jardí i espais
exteriors, que circumda la casa pels quatre vents. LIMITA en conjunt: pel seu front por entrada,
Nord, en línia de trenta-tres metres, amb carrer l'Est; per l'esquerra, Est, parcel·la número sis de
la Urbanització, en línies de vint-i-un metres i setze metres cinquanta centímetres; dreta entrant,
Oest, en línia de trenta-quatre metres quarantè centímetres, amb parcel·la número nou; i pel
fons, Sud, en línia de quinze metres setanta centímetres i dinou metres quaranta-cinc
centímetres, amb la finca que se segrega.
Referència Cadastral: NO CONSTA.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
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determina que la total finca mesura 1.227,05 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 1.260,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
5.363, al volum 3196, llibre 121, foli 66.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868025DG0056N0001OG
DOMINI VIGENT: Pertany a Francesco Javier Garcia Ordoñez, pel que fa al ple domini d’una
meitat indivisa, i a Andrea Barraquer Artis, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
títol de de donació atorgada davant del Notari d’çAbrera, Matilde Farriol Bonet, l’01.06.2007.
CÀRREGUES: Consten inscrites les següents càrregues:
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, en garantia d'un préstec d'En garantia
del capital prestat de TRES MIL EUROS; del pagament dels seus interessos fins al màxim de dos
anys al tipus màxim de SET ENTERS, SIS-CENTES CINQUANTA-NOU MIL·LÈSIMES PER CENT; dels
interessos de demora fins a un màxim de SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS i de la quantitat de SET-CENTS CINQUANTA EUROS per a costes
i despeses. TAXEN de comú acord la finca hipotecada, a l'efecte de subhasta, en la quantitat de
SIS-CENTS SETANTA-TRES MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS. Per un TERMINI de QUATRECENTS VUIT mesos, a partir del dia un de Juny de l'any dos mil vuit. Constituïda sobre aquesta
finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari d'Abrera, Matilde Farriol Bonet, el dia un de
Juny de l'any dos mil set, que va motivar amb data trenta-u de Julio de l'any dos mil set, la
inscripció 5a.HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, en garantia d'un crèdit de CENT
QUARANTA MDL EUROS de capital, sent la primera disposició de CENT DOTZE MIL DOS-CENTS
VUITANTA EUROS, interessos ordinaris fins a un màxim de vuit mil tres-cents setze euros,,
interessos de demora fins a un màxim de quaranta-quatre mil sis-cents trenta-dos euros, al tipus
màxim d'interès de demora del deu enters per cent anual, la quantitat de divuit mil set-cents
cinquanta euros per a costes i despeses.T AXADA, en SIS-CENTS SETANTA-TRES MIL DOS-CENTS
TRENTA-NOU EUROS Per un TERMINI, a partir del dia setze d'abril de dos mil vuit fins al dia
trenta d'abril de dos mil trenta-vuit. Constituïda sobre la finca mitjançant escriptura autoritzada
pel Notari de SITGES, MARIA DEL PILAR CABANAS TREJO, el dia setze d'abril de dos mil vuit, que
va motivar amb data vint-i-cinc de juny de dos mil vuit, la inscripció 6a; NOVADA mitjançant una
escriptura autoritzada pel Notari de SITGES, MARIA DEL PILAR CABANAS TREJO, el vint-i-dos
d'agost de dos mil vuit, que va motivar la inscripció T, de data vint-i-u d'octubre de dos mil vuit.-
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No s'han acreditat les garanties de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, per ser una obra-nova
declarada com autopromotor, per tant en cas de transmissió d'aquesta finca en un terme de 10
anys, hauran d'acreditar-se les mateixes, segons consta en la nota al marge de la inscripció 4a,
de data 21 d'octubre de 2.008, de la finca 5363 de Vacarisses, obrant al foli 66 de Tom 3193
Llibre 121.
EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 65.
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FINCA APORTADA 66
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 616,34 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,4145 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca número 5.400 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“HABITATGE UNIFAMILIAR i terreny annex, en el terme municipal de Vacarisses, en el punt
denominat Camí de la Creu o vulgarment El Palà, parcel·la sis-A, carrer de l'Est, número sis;
l'habitatge consta de planta baixa i planta pis, amb una superfície total construïda de cent
trenta-quatre metres amb vint-i-cinc decímetres quadrats; la planta baixa té una superfície útil
de vuitanta-sis metres amb deu decímetres quadrats, i està distribuïda en diverses dependències
i serveis segons la seva destinació, i la planta pis té una superfície útil de vint-i-tres metres vinti-nou decímetres quadrats"'!' està distribuïda en diverses dependències i serveis segons la seva
destinació; el terreny íntegrament consta d'una superfície de sis-cents disset metres seixantatres decímetres quadrats, dels quals cent un metres amb noranta-cinc decímetres quadrats estan
ocupats per l'edificació i la resta és pati o jardí. AFRONTA: Nord, carrer de l'Est; Sud, amb finca
matriu de la qual se segrega; Est, parcel·les números cinc i deu de Sud a Nord; i Oest, parcel·les
Números set i vuit de la Urbanització. Referència Cadastral: 5868013DG0056N0001BG.”
En virtut de l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de la finca, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
determina que la total finca mesura 616,34 m2, tots inclosos al polígon objecte de la present
reparcel·lació.
Atès que la superfície cadastral de la finca és de 573,00 m2, cal entendre que la representació
gràfica cadastral aportada i la descripció literària de la finca es corresponen en els termes que
estableix l’article 9.b) de la Llei hipotecària.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
5.400, al volum 3206, llibre 122, foli 142.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868023DG0056N0001FG
DOMINI VIGENT: Pertany a Ricardo López Ramos, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
i a Sonia Vaquerizo Liebana, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per títol de de
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compravenda atorgada davant del Notari de Granollers, Juan José Veciana García-Boente, el
09.02.2006..
CÀRREGUES: Consten inscrites les següents càrregues:
HIPOTECA a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA, en garantia d'un
préstec de NORANTA-DOS MIL EUROS de capital, interessos ordinaris de DOTZE mesos al tipus
màxim del DEU PER CENT anual, interessos de demora de DIVUIT mesos al tipus màxim del VINT
PER CENT anual, la quantitat de NOU MIL DOS-CENTS EUROS per a costes i despeses, la quantitat
de MIL EUROS per a despeses extrajudicials. Es taxa en CENT DINOU MIL CENT SETANTA-SET
EUROS VUITANTA-VUIT CÈNTIMS. Per un TERMINI de QUATRE-CENTS VINT mesos, que finalitza
el dia nou de febrer de l'any dos mil quaranta-u. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant
escriptura autoritzada pel Notari de Granollers, Juan José Veciana García-Boente, el dia nou de
febrer de l'any dos mil sis, que va motivar amb data quinze de Març de l'any dos mil sis, la
inscripció 3a.No s'han acreditat les garanties de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, per ser una obra-nova
declarada com autopromotor, per tant en cas de transmissió d'aquesta finca en un terme de 10
anys, hauran d'acreditar-se les mateixes, segons consta en la nota al marge de la inscripció 4a,
de data 29 de maig, de la finca 5400 de Vacarisses, obrant al foli 143 del Tom 3206 Llibre 122.
HIPOTECA a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA, en garantia d'un
préstec de DOS-CENTS DEU MEL EUROS de capital, interessos ordinaris de DOTZE mesos al tipus
màxim del VUIT PER CENT anual, interessos de demora de VINT-I-QUATRE mesos al tipus màxim
del VINT PER CENT anual, la quantitat de VINT-I-U MIL EUROS per a costes i despeses, la quantitat
de MIL EUROS per a despeses extrajudicials. Taxada en TRES-CENTS SEIXANTA-SET MIL SISCENTS EUROS. Per un TERMINI de QUATRE-CENTS VUITANTA mesos, a partir del dia vint-i-set de
Novembre de l'any dos mil sis i l'ultim pago el vint-i-sis de novembre de dos mil quaranta-sis.
Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Granollers, Juan
José Veciana García-Boente, el dia vint-i-set de Novembre de l'any dos mil sis, que va motivar
amb data quinze de Gener de l'any dos mil set, la inscripció 5a.EDIFICIS: Existeix un edifici, descrit registrament.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 66.
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FINCA APORTADA 67
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 3.255,76 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 2,1897 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Descripció:
“Urbana – Peça de terreny amb ús de vial i de forma irregular, situada a Vacarisses, que forma
part de la part situada a l’oest del carrer Camí Romeu, en la part inclosa al PAU La Creu, delimitat
per la MPGO a Ventayol / La Creu i Altres Nuclis Urbans. Té una superfície de 3.255,76 m2.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita de la Sra.
Registradora de la Propietat la immatriculació de la finca que s’ha descrit.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
DOMINI VIGENT: Pertany a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta,
formalitzada mitjançant l’escriptura de “dissolució de condomini per divisió material i entrega
de llegat” de data de 13 de desembre de 2007, atorgada davant Lluis Jou i Mirabent, Notari de
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb núm. de protocol 3327, on es fa constar que se cedeixen a
l’Ajuntament els terrenys que es corresponguin per a fer les cessions pendents. Per aquest
motiu, es necessari rectificar la seva superfície, atès que la procedència de la finca actualment
inscrita i la de major cabuda tenen la mateixa descripció, excepte pel que fa a la seva superfície.
D’acord amb l’establert a l’article 126 del TRLU i als articles 134 i 135 del RLLUC, els vials
preexistents s’incorporen al present Projecte de Reparcel·lació als únics efectes de justificació
de la total superfície de l’àmbit, tota vegada no integren la comunitat reparcel·latòria, en estar
exclosos del repartiment de beneficis i càrregues del planejament que s’articula amb la
reparcel·lació.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 67.
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FINCA APORTADA 68
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 373,02 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,2509 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Descripció:
“Urbana – Peça de terreny amb ús de vial i de forma irregular, situada a Vacarisses, que forma
el vial que uneix els carrers denominats Camí Romeu i Camí de la Creu, en la part inclosa al PAU
La Creu, delimitat per la MPGO a Ventayol / La Creu i Altres Nuclis Urbans. Té una superfície de
373,02 m2.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita de la Sra.
Registradora de la Propietat la immatriculació de la finca que s’ha descrit.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
DOMINI VIGENT: Pertany a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta,
formalitzada mitjançant l’escriptura de “dissolució de condomini per divisió material i entrega
de llegat” de data de 13 de desembre de 2007, atorgada davant Lluis Jou i Mirabent, Notari de
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb núm. de protocol 3327, on es fa constar que se cedeixen a
l’Ajuntament els terrenys que es corresponguin per a fer les cessions pendents. Per aquest
motiu, es necessari rectificar la seva superfície, atès que la procedència de la finca actualment
inscrita i la de major cabuda tenen la mateixa descripció, excepte pel que fa a la seva superfície.
D’acord amb l’establert a l’article 126 del TRLU i als articles 134 i 135 del RLLUC, els vials
preexistents s’incorporen al present Projecte de Reparcel·lació als únics efectes de justificació
de la total superfície de l’àmbit, tota vegada no integren la comunitat reparcel·latòria, en estar
exclosos del repartiment de beneficis i càrregues del planejament que s’articula amb la
reparcel·lació.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 68.
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FINCA APORTADA 69
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 7.414,45 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 4,9866 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Descripció:
“Urbana – Peça de terreny amb ús de vial i de forma irregular, situada a Vacarisses, que forma
part del carrer Camí de la Creu, en la part inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a
Ventayol / La Creu i Altres Nuclis Urbans. Té una superfície de 7.414,45 m2.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita de la Sra.
Registradora de la Propietat la immatriculació de la finca que s’ha descrit.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
DOMINI VIGENT: Pertany a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta,
formalitzada mitjançant l’escriptura de “dissolució de condomini per divisió material i entrega
de llegat” de data de 13 de desembre de 2007, atorgada davant Lluis Jou i Mirabent, Notari de
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb núm. de protocol 3327, on es fa constar que se cedeixen a
l’Ajuntament els terrenys que es corresponguin per a fer les cessions pendents. Per aquest
motiu, es necessari rectificar la seva superfície, atès que la procedència de la finca actualment
inscrita i la de major cabuda tenen la mateixa descripció, excepte pel que fa a la seva superfície.
D’acord amb l’establert a l’article 126 del TRLU i als articles 134 i 135 del RLLUC, els vials
preexistents s’incorporen al present Projecte de Reparcel·lació als únics efectes de justificació
de la total superfície de l’àmbit, tota vegada no integren la comunitat reparcel·latòria, en estar
exclosos del repartiment de beneficis i càrregues del planejament que s’articula amb la
reparcel·lació.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 69.
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FINCA APORTADA 70
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.921,56 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 1,2923 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Descripció:
“Urbana – Peça de terreny amb ús de vial i de forma irregular, situada a Vacarisses, que forma
part del carrer de l’Oest, en la part inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a Ventayol / La
Creu i Altres Nuclis Urbans. Té una superfície de 1.921,56 m2.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita de la Sra.
Registradora de la Propietat la immatriculació de la finca que s’ha descrit.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
DOMINI VIGENT: Pertany a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta,
formalitzada mitjançant l’escriptura de “dissolució de condomini per divisió material i entrega
de llegat” de data de 13 de desembre de 2007, atorgada davant Lluis Jou i Mirabent, Notari de
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb núm. de protocol 3327, on es fa constar que se cedeixen a
l’Ajuntament els terrenys que es corresponguin per a fer les cessions pendents. Per aquest
motiu, es necessari rectificar la seva superfície, atès que la procedència de la finca actualment
inscrita i la de major cabuda tenen la mateixa descripció, excepte pel que fa a la seva superfície.
D’acord amb l’establert a l’article 126 del TRLU i als articles 134 i 135 del RLLUC, els vials
preexistents s’incorporen al present Projecte de Reparcel·lació als únics efectes de justificació
de la total superfície de l’àmbit, tota vegada no integren la comunitat reparcel·latòria, en estar
exclosos del repartiment de beneficis i càrregues del planejament que s’articula amb la
reparcel·lació.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 70.
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FINCA APORTADA 71
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 881,16 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,5926 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Descripció:
“Urbana – Peça de terreny amb ús de vial i de forma irregular, situada a Vacarisses, que forma
part del carrer de l’Est, en la part inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a Ventayol / La
Creu i Altres Nuclis Urbans. Té una superfície de 881,16 m2.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita de la Sra.
Registradora de la Propietat la immatriculació de la finca que s’ha descrit.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
DOMINI VIGENT: Pertany a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta,
formalitzada mitjançant l’escriptura de “dissolució de condomini per divisió material i entrega
de llegat” de data de 13 de desembre de 2007, atorgada davant Lluis Jou i Mirabent, Notari de
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb núm. de protocol 3327, on es fa constar que se cedeixen a
l’Ajuntament els terrenys que es corresponguin per a fer les cessions pendents. Per aquest
motiu, es necessari rectificar la seva superfície, atès que la procedència de la finca actualment
inscrita i la de major cabuda tenen la mateixa descripció, excepte pel que fa a la seva superfície.
D’acord amb l’establert a l’article 126 del TRLU i als articles 134 i 135 del RLLUC, els vials
preexistents s’incorporen al present Projecte de Reparcel·lació als únics efectes de justificació
de la total superfície de l’àmbit, tota vegada no integren la comunitat reparcel·latòria, en estar
exclosos del repartiment de beneficis i càrregues del planejament que s’articula amb la
reparcel·lació.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 67.
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FINCA APORTADA 72
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 982,51 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,6608 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Descripció:
“Urbana – Peça de terreny amb ús de vial i de forma irregular, situada a Vacarisses, que forma
part de carrer del Nord, en la part inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a Ventayol / La
Creu i Altres Nuclis Urbans. Té una superfície de 982,51 m2.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita de la Sra.
Registradora de la Propietat la immatriculació de la finca que s’ha descrit.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
DOMINI VIGENT: Pertany a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta,
formalitzada mitjançant l’escriptura de “dissolució de condomini per divisió material i entrega
de llegat” de data de 13 de desembre de 2007, atorgada davant Lluis Jou i Mirabent, Notari de
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb núm. de protocol 3327, on es fa constar que se cedeixen a
l’Ajuntament els terrenys que es corresponguin per a fer les cessions pendents. Per aquest
motiu, es necessari rectificar la seva superfície, atès que la procedència de la finca actualment
inscrita i la de major cabuda tenen la mateixa descripció, excepte pel que fa a la seva superfície.
D’acord amb l’establert a l’article 126 del TRLU i als articles 134 i 135 del RLLUC, els vials
preexistents s’incorporen al present Projecte de Reparcel·lació als únics efectes de justificació
de la total superfície de l’àmbit, tota vegada no integren la comunitat reparcel·latòria, en estar
exclosos del repartiment de beneficis i càrregues del planejament que s’articula amb la
reparcel·lació.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 72.
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FINCA APORTADA 73
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 428,78 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,2884 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Descripció:
“Urbana – Peça de terreny amb ús de vial i de forma irregular, situada a Vacarisses, que forma
part del la part situada a l’est del carrer Camí Romeu, en la part inclosa al PAU La Creu, delimitat
per la MPGO a Ventayol / La Creu i Altres Nuclis Urbans. Té una superfície de 428,78 m2.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita de la Sra.
Registradora de la Propietat la immatriculació de la finca que s’ha descrit.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
DOMINI VIGENT: Pertany a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta,
formalitzada mitjançant l’escriptura de “dissolució de condomini per divisió material i entrega
de llegat” de data de 13 de desembre de 2007, atorgada davant Lluis Jou i Mirabent, Notari de
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb núm. de protocol 3327, on es fa constar que se cedeixen a
l’Ajuntament els terrenys que es corresponguin per a fer les cessions pendents. Per aquest
motiu, es necessari rectificar la seva superfície, atès que la procedència de la finca actualment
inscrita i la de major cabuda tenen la mateixa descripció, excepte pel que fa a la seva superfície.
D’acord amb l’establert a l’article 126 del TRLU i als articles 134 i 135 del RLLUC, els vials
preexistents s’incorporen al present Projecte de Reparcel·lació als únics efectes de justificació
de la total superfície de l’àmbit, tota vegada no integren la comunitat reparcel·latòria, en estar
exclosos del repartiment de beneficis i càrregues del planejament que s’articula amb la
reparcel·lació.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 73.
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FINCA APORTADA 74
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.276,70 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,8586 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Descripció:
“Urbana – Peça de terreny amb ús de vial i de forma irregular, situada a Vacarisses, que forma
part de la part sud est del carrer Camí Romeu, en la part inclosa al PAU La Creu, delimitat per la
MPGO a Ventayol / La Creu i Altres Nuclis Urbans. Té una superfície de 1.276,70 m2.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita de la Sra.
Registradora de la Propietat la immatriculació de la finca que s’ha descrit.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
DOMINI VIGENT: Pertany a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta,
formalitzada mitjançant l’escriptura de “dissolució de condomini per divisió material i entrega
de llegat” de data de 13 de desembre de 2007, atorgada davant Lluis Jou i Mirabent, Notari de
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb núm. de protocol 3327, on es fa constar que se cedeixen a
l’Ajuntament els terrenys que es corresponguin per a fer les cessions pendents. Per aquest
motiu, es necessari rectificar la seva superfície, atès que la procedència de la finca actualment
inscrita i la de major cabuda tenen la mateixa descripció, excepte pel que fa a la seva superfície.
D’acord amb l’establert a l’article 126 del TRLU i als articles 134 i 135 del RLLUC, els vials
preexistents s’incorporen al present Projecte de Reparcel·lació als únics efectes de justificació
de la total superfície de l’àmbit, tota vegada no integren la comunitat reparcel·latòria, en estar
exclosos del repartiment de beneficis i càrregues del planejament que s’articula amb la
reparcel·lació.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 74.
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FINCA APORTADA 75
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 2.010,56 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 1,3522 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Descripció:
“Urbana – Peça de terreny amb ús de vial i de forma irregular, situada a Vacarisses, que forma
part del carrer carrer dels Torrents, en la part inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a
Ventayol / La Creu i Altres Nuclis Urbans. Té una superfície de 2.010,56 m2.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita de la Sra.
Registradora de la Propietat la immatriculació de la finca que s’ha descrit.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
DOMINI VIGENT: Pertany a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta,
formalitzada mitjançant l’escriptura de “dissolució de condomini per divisió material i entrega
de llegat” de data de 13 de desembre de 2007, atorgada davant Lluis Jou i Mirabent, Notari de
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb núm. de protocol 3327, on es fa constar que se cedeixen a
l’Ajuntament els terrenys que es corresponguin per a fer les cessions pendents. Per aquest
motiu, es necessari rectificar la seva superfície, atès que la procedència de la finca actualment
inscrita i la de major cabuda tenen la mateixa descripció, excepte pel que fa a la seva superfície.
D’acord amb l’establert a l’article 126 del TRLU i als articles 134 i 135 del RLLUC, els vials
preexistents s’incorporen al present Projecte de Reparcel·lació als únics efectes de justificació
de la total superfície de l’àmbit, tota vegada no integren la comunitat reparcel·latòria, en estar
exclosos del repartiment de beneficis i càrregues del planejament que s’articula amb la
reparcel·lació.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 76.
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FINCA APORTADA 76
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 369,61 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,2486 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Descripció:
“Urbana – Peça de terreny amb ús de vial i de forma irregular, situada a Vacarisses, que forma
part del carrer denominats Passatge dels Torrents, en la part inclosa al PAU La Creu, delimitat
per la MPGO a Ventayol / La Creu i Altres Nuclis Urbans. Té una superfície de 369,61 m2.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita de la Sra.
Registradora de la Propietat la immatriculació de la finca que s’ha descrit.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
DOMINI VIGENT: Pertany a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta,
formalitzada mitjançant l’escriptura de “dissolució de condomini per divisió material i entrega
de llegat” de data de 13 de desembre de 2007, atorgada davant Lluis Jou i Mirabent, Notari de
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb núm. de protocol 3327, on es fa constar que se cedeixen a
l’Ajuntament els terrenys que es corresponguin per a fer les cessions pendents. Per aquest
motiu, es necessari rectificar la seva superfície, atès que la procedència de la finca actualment
inscrita i la de major cabuda tenen la mateixa descripció, excepte pel que fa a la seva superfície.
D’acord amb l’establert a l’article 126 del TRLU i als articles 134 i 135 del RLLUC, els vials
preexistents s’incorporen al present Projecte de Reparcel·lació als únics efectes de justificació
de la total superfície de l’àmbit, tota vegada no integren la comunitat reparcel·latòria, en estar
exclosos del repartiment de beneficis i càrregues del planejament que s’articula amb la
reparcel·lació.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 76.
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FINCA APORTADA 77
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 161,55 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,1087 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Descripció:
“Urbana – Peça de terreny amb ús de serveis tècnics i de forma triangular irregular, situada a
Vacarisses, inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a Ventayol / La Creu i Altres Nuclis
Urbans. Té una superfície de 161,55 m2 i LIMITA: al nord, en línia de 39,52 m, amb la vialitat del
carrer camí de la Creu; al Sud, en línia de 25,12 m, amb el límit sud de l’àmbit; i a l’oest, en línia
de 17,70 m, amb el vial d’accés que forma part del mateix carrer Camí de la Creu.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita de la Sra.
Registradora de la Propietat la immatriculació de la finca que s’ha descrit.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
08291A011000030000EO.

Els

terrenys

estan

inclosos

a

la

parcel·la

cadastral

DOMINI VIGENT: Pertany a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta,
formalitzada mitjançant l’escriptura de “dissolució de condomini per divisió material i entrega
de llegat” de data de 13 de desembre de 2007, atorgada davant Lluis Jou i Mirabent, Notari de
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb núm. de protocol 3327, on es fa constar que se cedeixen a
l’Ajuntament els terrenys que es corresponguin per a fer les cessions pendents. Per aquest
motiu, es necessari rectificar la seva superfície, atès que la procedència de la finca actualment
inscrita i la de major cabuda tenen la mateixa descripció, excepte pel que fa a la seva superfície.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 77.
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FINCA APORTADA 78
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 131,49 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,0884 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Descripció:
“Urbana – Peça de terreny amb ús de serveis tècnics i de forma triangular irregular, situada a
Vacarisses, inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a Ventayol / La Creu i Altres Nuclis
Urbans. Té una superfície de 131,49 m2 i LIMITA: al nord, en línia de 23,15 m, amb la vialitat del
carrer camí de la Creu; al Sud, en línia de 9,87 m, amb el límit sud de l’àmbit; i a l’est, en línia de
16,90 m, amb el vial d’accés que forma part del mateix carrer Camí de la Creu.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita de la Sra.
Registradora de la Propietat la immatriculació de la finca que s’ha descrit.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
08291A011000030000EO.

Els

terrenys

estan

inclosos

a

la

parcel·la

cadastral

DOMINI VIGENT: Pertany a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta,
formalitzada mitjançant l’escriptura de “dissolució de condomini per divisió material i entrega
de llegat” de data de 13 de desembre de 2007, atorgada davant Lluis Jou i Mirabent, Notari de
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb núm. de protocol 3327, on es fa constar que se cedeixen a
l’Ajuntament els terrenys que es corresponguin per a fer les cessions pendents. Per aquest
motiu, es necessari rectificar la seva superfície, atès que la procedència de la finca actualment
inscrita i la de major cabuda tenen la mateixa descripció, excepte pel que fa a la seva superfície.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 78.
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FINCA APORTADA 79
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 560,57 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3770 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“Terreny de cinc-cents onze metres quadrats (511 m2) destinat parcialment a un dipòsit d’aigua
i la seva canonada de conducció d’aigües al Sector “La Creu”. Aquest terreny forma part del
polígon 11, parcel·la 2 (Referència cadastral 08291A011000020000EM) i una part de la
conducció transcorre per la parcel·la urbana 601 tot seguint el llindar Sud d’Est a Oest).”

En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita de la Sra.
Registradora de la Propietat la immatriculació de la finca que, conforme la topografia recent, és
la següent:
“Urbana: Peça de terreny amb ús de serveis tècnics i de forma irregular, situada a Vacarisses,
inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a Ventayol / La Creu i Altres Nuclis Urbans. Està
destinat parcialment a un dipòsit d’aigua i la seva canonada de conducció d’aigües i té una
superfície de 560,579 m2. LIMITA: al nord, en un perímetre de 191,03 m que envolta la canonada
i el dipòsit, amb el límit de l’àmbit, al nord de la canonada, en línia recta de 45,19 m, amb finca
601, pendent d’inscripció, i al sud, en línia de 46,49 m, amb finca registral 2964.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: Els terrenys estan inclosos a les parcel·les cadastrals
08291A011000020000EM i 5560821DG0056S0001SM.
DOMINI VIGENT: Pertany a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta,
formalitzada mitjançant l’escriptura de “dissolució de condomini per divisió material i entrega
de llegat” de data de 13 de desembre de 2007, atorgada davant Lluis Jou i Mirabent, Notari de
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb núm. de protocol 3327, on es fa constar que se cedeixen a
l’Ajuntament els terrenys que es corresponguin per a fer les cessions pendents. Per aquest
motiu, es necessari rectificar la seva superfície, atès que la procedència de la finca actualment
inscrita i la de major cabuda tenen la mateixa descripció, excepte pel que fa a la seva superfície.
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CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 79.
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FINCA APORTADA 80
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 166,82 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,1122 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Descripció:
“Urbana – Peça de terreny amb ús de serveis tècnics i de forma rectangular irregular, situada a
Vacarisses, inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a Ventayol / La Creu i Altres Nuclis
Urbans. Té una superfície de 166,82 m2 i LIMITA: al nord, en línia recta de 48,85 m, amb la
parcel·la 401, pendent d’inscripció; al Sud, en línia de 37,71 m, amb la parcel·la 205, pendent
d’inscripció; a l’est, en línia de 12,74 m, amb la vialitat del carrer camí de la Creu; i a l’Oest, en
línia recta de 4,08, amb el límit de l’àmbit.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita de la Sra.
Registradora de la Propietat la immatriculació de la finca que s’ha descrit.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
5560814DG0056S0001XM.

Els
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DOMINI VIGENT: Pertany a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta,
formalitzada mitjançant l’escriptura de “dissolució de condomini per divisió material i entrega
de llegat” de data de 13 de desembre de 2007, atorgada davant Lluis Jou i Mirabent, Notari de
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb núm. de protocol 3327, on es fa constar que se cedeixen a
l’Ajuntament els terrenys que es corresponguin per a fer les cessions pendents. Per aquest
motiu, es necessari rectificar la seva superfície, atès que la procedència de la finca actualment
inscrita i la de major cabuda tenen la mateixa descripció, excepte pel que fa a la seva superfície.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 80.
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FINCA APORTADA 81
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 64,66 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,0435 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Descripció:
“Urbana – Peça de terreny amb ús de serveis tècnics i de forma rectangular irregular, situada a
Vacarisses, inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a Ventayol / La Creu i Altres Nuclis
Urbans. Té una superfície de 64,66 m2 i LIMITA: al nord oest, en línia recta de 77,98 m, amb la
parcel·la 101, pendent d’inscripció; al sud est, en línia de 58,56 m, amb la finca registral 2963; al
nord est, en línia de 0,97 m, amb la vialitat del carrer camí de la Creu; i al sud oest, en línia recta
de 0,84 m, amb el límit de l’àmbit.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita de la Sra.
Registradora de la Propietat la immatriculació de la finca que s’ha descrit.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
5560809DG0056S0001RM.

Els

terrenys

estan

inclosos

a

la
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DOMINI VIGENT: Pertany a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta,
formalitzada mitjançant l’escriptura de “dissolució de condomini per divisió material i entrega
de llegat” de data de 13 de desembre de 2007, atorgada davant Lluis Jou i Mirabent, Notari de
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb núm. de protocol 3327, on es fa constar que se cedeixen a
l’Ajuntament els terrenys que es corresponguin per a fer les cessions pendents. Per aquest
motiu, es necessari rectificar la seva superfície, atès que la procedència de la finca actualment
inscrita i la de major cabuda tenen la mateixa descripció, excepte pel que fa a la seva superfície.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 81.
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FINCA APORTADA 82
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 642,73 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,4323 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Descripció:
“Urbana – Peça de terreny qualificada com a sistema de torrents i rieres i de forma triangular
irregular, situada a Vacarisses, inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a Ventayol / La
Creu i Altres Nuclis Urbans. Té una superfície de 642,73 m2 i LIMITA: al nord, en línia de 121,82,
amb la finca registral 3816; al sud, en línia de 65,2 m, amb la finca registral 3015, i en línia de
57,5, amb la finca registral 3713; al nord est, en línia de 6,87 m, amb el límit de l’àmbit, i al sud
oest, en línia de 16,06 m, amb la vialitat del carrer dels Torrents.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita de la Sra.
Registradora de la Propietat la immatriculació de la finca que s’ha descrit.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: Els terrenys estan inclosos a les parcel·les cadastrals
6067201DG0066N0001LL, 6067203DG0066N0001FL i 6067201DG0066N0001LL.
DOMINI VIGENT: Pertany a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 82.
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FINCA APORTADA 83
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 3.615,91 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 2,4319 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“Porció de terreny de tres mil cinc-cents quaranta (3.540 m2) destinats a zona verda del mateix
Sector. Aquest terreny forma part del Polígon 12, parcel·la 24 (Referència cadastral
08291A012000240000EZ).”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita de la Sra.
Registradora de la Propietat la immatriculació de la finca que, conforme la topografia recent,
que és la següent:
“Urbana – Peça de terreny qualificada com a zona verda, de forma triangular irregular, situada
a Vacarisses, inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a Ventayol / La Creu i Altres Nuclis
Urbans. Té una superfície de 3.615,91 m2 i LIMITA: a l’oest i a l’est, en línies trencades de
138,41m, amb el límit nord de l’àmbit; i al sud, en línies trencades de 111,72 m, amb la vialitat
del carrer Camí Romeu.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita de la Sra.
Registradora de la Propietat la immatriculació de la finca que s’ha descrit.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
08291A012000240000EZ.
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DOMINI VIGENT: Pertany a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta,
formalitzada mitjançant l’escriptura de “dissolució de condomini per divisió material i entrega
de llegat” de data de 13 de desembre de 2007, atorgada davant Lluis Jou i Mirabent, Notari de
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb núm. de protocol 3327, on es fa constar que se cedeixen a
l’Ajuntament els terrenys que es corresponguin per a fer les cessions pendents. Per aquest
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motiu, es necessari rectificar la seva superfície, atès que la procedència de la finca actualment
inscrita i la de major cabuda tenen la mateixa descripció, excepte pel que fa a la seva superfície.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 83.
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FINCA APORTADA 84
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 124,52 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,0837 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Descripció:
“Urbana – Peça de terreny qualificada com a serveis tècnics i de forma rectangular, situada a
Vacarisses, inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a Ventaiol / La Creu i Altres Nuclis
Urbans. Té una superfície de cent vint-i-quatre amb cinquanta-dos metres quadrats (124,52 m2).
LIMITA: al nord-oest, amb la finca registral 3920 i la finca registral 2905; al sud-oest, carrer de
nova obertura en finca matriu; al sud-est, amb la finca registral 3288; i a l’nord-est, amb la finca
registral 2982.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita de la Sra.
Registradora de la Propietat la immatriculació de la finca que s’ha descrit.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
DOMINI VIGENT: Pertany a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 84.
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FINQUES APORTADES 101 a 1007

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
1.- Finca número 4.974 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“RÚSTICA, o sigui una gran extensió de terreny parteix pineda maderable, part ametller de secà
i part improductiva, situada en el paratge de la Creu, terme de Vacarisses, que constitueix la
parcel·la dues del polígon onze del plànol cadastral, amb una extensió de set hectàrees,
cinquanta-una àrees i seixanta-set centiàreas. AFRONTA: al Nord, amb el camí de Monistrol a
Vacarisses, també anomenat Camí de la Creu; al Sud, amb Antònia Xipell i Juan Plans o
successors; a l'Est, amb Benito Vila, Ricardo Pala, Juan Ribas, José Llacuna i Carmen Plans i a
l'Oest, amb Maria Font i Juan Plans.
Referencia Cadastral: 082910000011000020M “
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 2.919,
llibre 105 de Vacarisses, foli 7, finca 4.974.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
pel títol d'Aportació, autoritzada pel Notari de Barcelona, Antonio Perez-Coca Crespo, el
15.06.2000; i a DOLORES SOLA QUERALTO, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
títol autoritzada pel Notari de Barcelona, Antonio Perez-Coca Crespo, el 15.06.2000.
Actualment, pertany a Maria Dolores de Balanzó Solà, Sergi Antoni de Balanzó Solà; Juan
Gualberto de Balanzó Solà; i Iago de Balanzó Solà, pel que fa a una vuitena part indivisa
cadascun, per títol d’herència autoritzada pel Notari de Barcelona Lluís Jou i Mirabent el
13.12.2007, pendent d’inscripció.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
2.- Finca número 564 té, segons el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, la següent
descripció, que resulta de la seva inscripció:
“RÚSTICA, o sigui, una gran extensió de terreny part matoll, pinar fuster, ametller de secà i secà,
situada el paratge de la Creu, terme de Vacarisses, que constitueix la parcel·la vint-i-quatre del
polígon dotze del planell cadastral, amb una extensió de sis hectàrees trenta-vuit àrees i norantavuit centi-àrees, si bé segons el cadastre és de dotze hectàrees, deu àrees vint-i-quatre
centiàrees. AFRONTA: al Nord, amb terres de Maria Font i Agustí Nogués; a l’Est, o orient, amb
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Josep Gost, Salvador Rogés i Emilia Rius; al Sud, amb el camí de Monistrol a Vacarisses, abans
anomenat de la Creu; i a l’Oest, amb Maria Font i Joan Plans”.
DOMINI VIGENT: Apareix inscrita a nom de DOLORES SOLA QUERALTO, pel que fa al ple domini
de la finca, per títol adjudicació i subhasta judicial mitjançant manament lliurat pel Jutjat de
primera instància 15 de Barcelona el 08.07.1947 i posterior descripció de resta autoritzada pel
Notari de Barcelona, Antonio Perez-Coca Crespo, el 15.06.2000.
Actualment pertany als seus hereus, Maria Dolores de Balanzó Solà, Sergi Antoni de Balanzó
Solà; Juan Gualberto de Balanzó Solà; i Iago de Balanzó Solà, pel que fa a una vuitena part indivisa
cadascun, per títol d’herència autoritzada pel Notari de Barcelona Lluís Jou i Mirabent el
13.12.2007.

OBSERVACIONS:
Mitjançant l’escriptura de “Dissolució de condomini per divisió material i entrega de llegat” de
13.12.2007, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent, es materialitza la
parcel·lació de la part de la finca inclosa a la reparcel·lació, autoritzada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003, tal com s’ha explicitat a la memòria.
Aquesta parcel·lació no fou inscrita al Registre de la propietat per la qual cosa, en virtut de
l’establert a l’article 8 del Reial Decret 1.093/1.997, se sol·licita a la Registradora de la Propietat
la inscripció de les 50 finques en que es divideix la finca aportada, tot reflectint la resultant de
l’amidament topogràfic que consta en el document de planejament recentment realitzat, que
s’indica per a cadascuna de les finques.
Aquestes finques es relacionen seguidament amb els núm. de FA 101, 201, 202, 203, 204, 205,
301, 302, 303, 401, 402, 403, 404, 501, 601, 602, 603, 604, 605/606, 701, 702, 703, 704, 705,
706, 707, 708, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 901, 902, 903, 904, 905, 906,
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 i 1007, coincidents amb la denominació que se’ls va atorgar
a la referida escriptura i a la llicència de parcel·lació esmentades.
Posteriorment, mitjançant l’escriptura de “Segregacions i cessió de sòl públic”, de data de
20.02.2009, davant Joan Rubies Mallol, Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, es va articular
la cessió dels sòls destinats a espais lliures i a sòls públics, que també es relacionen seguidament
amb els núm. de FA C1, C2 i C3.
Així doncs, les dues finques s’aporten parcialment en els termes que s’indica a les escriptures
indicades, i queden fora de l’àmbit la resta de les superfícies que les componen, que es descriuen
agrupades a l’escriptura de 20.02.2009:
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La descripció de la resta de la finca matriu que conté l’escriptura de Segregacions i cessió de sòl
públic”, de data de 20.02.2009, agrupa la resta de registrals 4974 i 564 en els següents termes:
RÚSTICA.- De bosc, matoll i secà formada per les parcel·les 2 del polígon 11 i 24 del polígon 12
del plànol cadastral de la partida La Creu del terme municipal de Vacarisses. Té una superfície
total, segons el registre, de deu hectàrees seixanta-nou àrees seixanta-set centiàrees, si bé
segons el cadastre és de dinou hectàrees quaranta àrees deu centiàrees (194.010 m2). AFRONTA:
Nord, amb terres de María Font i Agustí Nogués; Sud, polígon ll, parcel.la 9, propi.- etat de Josep
Llacuna Huguet referència cadastral 08291A011000090000EJ; Est, o orient, amb Josep Gost,
Salvador Rogés i Emília Rius i parcel·les de la urbanització Camí de la Creu; Oest, amb terme
municipal de Monistrol de Montserrat.
Aquesta superfície, després de les cessions formalitzades a l’Ajuntament de Vacarisses, és de
189.304 m2, tanmateix, resten pendent d’inscriure les cessions de la vialitat del PAU, de les
finques destinades a serveis tècnics (exepte pel que fa a la finca registral 3.287 (FA 32) i el
sistema de rieres i torrents, cessions que es demana inscriure mitjançant el present procés
reparcel·latori.

REFERÈNCIES
CADASTRALS:
08291A01100002
/
5560809DG0056S0001RM,
5560814DG0056S0001XM,
5560812DG0056S0001RM,
5569608DG0056N0001OG,
5560816DG0056S0001JM,
5560815DG0056S0001IM,
5560824DG0056S0001HM,
5560823DG0056S0001UM,
5560821DG0056S0001SM,
5569316DG0056N0001LG,
5569318DG0056N0001FG,
5569317DG0056N0001TG,
5569313DG0056N0001GG,
5569312DG0056N0001YG,
5569320DG0056N0001TG,
5569319DG0056N0001MG,
5560803DG0056S0001LM,
5560802DG0056S0001PM,
5569302DG0056N0001SG i 5569301DG0056N0001EG.

08291A011000020000EM,
5560813DG0056S0001DM,
5560817DG0056S0001EM,
5560819DG0056S0001ZM,
5560822DG0056S0001ZM,
5569315DG0056N0001PG,
5569314DG0056N0001QG,
5569321DG0056N0001FG,
5560804DG0056S0001TM,
5569303DG0056N0001ZG,
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FINCA APORTADA 101
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.726,68 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 1,1613 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 101 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu número 9. Té una superfície de mil set-cents deu metres noranta decímetres quadrats
(1.710,90 m2). AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia trencada de 21,58m.; Est, amb finca
de ref. cad. 55608-08 en línia recta de 79,18m; Sud, amb límit de la propietat en línia recta de
26,35m; Oest, amb finca de ref. cad. 55608-10 en línia trencada de 6,67m, 5,39m, 74,65m i
0,79m.
Està constituïda per la finca cadastral amb la referència 5560809DG0056S0001RM i valor
cadastral de 21.457,94 euros “
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 101 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu número 9. Té una superfície de mil set-cents vint-i-sis amb seixanta-vuit metres quadrats
(1.726,68 m2). AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia trencada de 21,58m.; Est, amb finca
de ref. cad. 55608-08 en línia recta de 79,18m; Sud, amb límit de la propietat en línia recta de
26,35m; Oest, amb finca de ref. cad. 55608-10 en línia trencada de 6,67m, 5,39m, 74,65m i
0,79m.
Està constituïda per la finca cadastral amb la referència 5560809DG0056S0001RM i valor
cadastral de 21.457,94 euros “
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560809DG0056S0001RM
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DOMINI VIGENT: Pertany a Sergi Antoni de Balanzó Solà; i Iago de Balanzó Solà, per meitats
indivises, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i entrega de llegat autoritzat
pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 101.
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FINCA APORTADA 201
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.393,08 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,9369 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 201 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de mil tres-cents vuitanta-set metres vuitanta
decímetres quadrats (1.387, 80m2) . AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia recta de
16,54m.; Est, amb finca de ref. cad. 55608-11 en línia recta de 105,19m.; Sud, amb finca de ref.
cad. 55609, destinada a zona verda, al limit de la propietat, en línia trencada de 5,23m i 9,82m.;
Oest, amb finca P-202 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 91,66m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 201 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de mil tres-cents noranta-tres amb vuit metres quadrats
(1.393,08 m2) . AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia recta de 16,54m.; Est, amb finca de
ref. cad. 55608-11 en línia recta de 105,19m.; Sud, amb finca de ref. cad. 55609, destinada a
zona verda, al limit de la propietat, en línia trencada de 5,23m i 9,82m.; Oest, amb finca P-202
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 91,66m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560814DG0056S0001XM,
5560813DG0056S0001DM ,5560812DG0056S0001RM.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 201.
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FINCA APORTADA 202
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.172,96 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,7889 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“Parcel·la 202 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de la Creu
sense número. Té una superfície de mil cent setanta-dos metres cinquanta-cinc decímetres
quadrats (1.172,55 m2) . AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia recta de 16,53m.; Est,
amb finca P-201 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 91,66m.; Sud, amb finca de ref.
cad. 55609, destinada a zona verda, al limit de la propietat, en línia recta de 15,69m; Oest, amb
finca P-203 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 75,78m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“Parcel·la 202 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de la Creu
sense número. Té una superfície de mil cent setanta-dos amb noranta-sis metres quadrats
(1.172,96 m2) . AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia recta de 16,53m.; Est, amb finca
P-201 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 91,66m.; Sud, amb finca de ref. cad. 55609,
destinada a zona verda, al limit de la propietat, en línia recta de 15,69m; Oest, amb finca P-203
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 75,78m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560814DG0056S0001XM,
5560813DG0056S0001DM ,5560812DG0056S0001RM.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 202.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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FINCA APORTADA 203
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 823,16 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,5536 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“Parcel·la 203 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de la Creu
sense número. Té una superfície de nou-cents trenta- tres metres vuitanta decímetres quadrats
(933,80 m2). AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia corba de 18,04m.; Est, amb finca P202 procedent de parcel·lació, en línia recta de 75, 78m.; Sud, amb finca de ref. cad. 55609,
destinada a zona verda, al límit de la propietat, en línia recta de 15,77m.; Oest, amb finca P-204
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 57,18m”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“Parcel·la 203 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de la Creu
sense número. Té una superfície de vuit-cents vint-i-tres amb setze metres quadrats (823,16 m2).
AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia corba de 18,04m.; Est, amb finca P-202 procedent
de parcel·lació, en línia recta de 75, 78m.; Sud, amb finca de ref. cad. 55609, destinada a zona
verda, al límit de la propietat, en línia recta de 15,77m.; Oest, amb finca P-204 procedent de la
parcel·lació, en línia recta de 57,18m”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560814DG0056S0001XM,
5560813DG0056S0001DM ,5560812DG0056S0001RM.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 203.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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FINCA APORTADA 204
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 933,79 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,6280 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“Parcel·la 204 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de la Creu
sense número. Té una superfície de vuit-cents vint-i- dos metres setanta-cinc decímetres
quadrats (822,75m2). AFRONTA: Nord, amb Camí de la Creu en línia corba de 17,78m.; Est, amb
finca P-203 procedent de parcel·lació, en línia recta de 57,18m.; Sud, amb finca de ref. cad.
55609, destinada a zona verda, al límit de la propietat, en línia recta de 18,92m.; Oest, amb finca
P-205 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 43,05m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“Parcel·la 204 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de la Creu
sense número. Té una superfície de nou-cents trenta-tres amb setanta-nou metres quadrats
(933,79 m2). AFRONTA: Nord, amb Camí de la Creu en línia corba de 17,78m.; Est, amb finca P203 procedent de parcel·lació, en línia recta de 57,18m.; Sud, amb finca de ref. cad. 55609,
destinada a zona verda, al límit de la propietat, en línia recta de 18,92m.; Oest, amb finca P-205
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 43,05m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560814DG0056S0001XM,
5560813DG0056S0001DM ,5560812DG0056S0001RM.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 204.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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FINCA APORTADA 205
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 876,52 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,5895 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“Parcel·la 205 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de la Creu
sense número. Té una superfície de vuit-cents setanta- sis metres cinquanta decímetres quadrats
(876,50m2). AFRONTA: Nord, amb Camí de la Creu en línia corba de 18,63m.; Est, amb finca P204 procedent de parcel·lació, en línia recta de 43,05m.; Sud, amb finca de ref. cad. 55609,
destinada a zona verda, al limit de la propietat, en recta de 30, 53m.; Oest, amb part de finca
destinada a pas de serveis, en línia recta de 38,37m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“Parcel·la 205 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de la Creu
sense número. Té una superfície de vuit-cents setanta- sis metres cinquanta-dos decímetres
quadrats (876,52 m2). AFRONTA: Nord, amb Camí de la Creu en línia corba de 18,63m.; Est, amb
finca P-204 procedent de parcel·lació, en línia recta de 43,05m.; Sud, amb finca de ref. cad.
55609, destinada a zona verda, al limit de la propietat, en recta de 30, 53m.; Oest, amb part de
finca destinada a pas de serveis, en línia recta de 38,37m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560814DG0056S0001XM,
5560813DG0056S0001DM ,5560812DG0056S0001RM.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 205.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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FINCA APORTADA 301
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 482,71 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3246 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
482,71 “Parcel·la 301 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de la
Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents vuitanta-tres metres cinquanta decímetres
quadrats (483,50m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-303 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 16,20m; Est, amb finca de ref. cad. 55696-07 en línia recta de 24,20 m; Sud, amb Camí
de la Creu en línia corba de 21,82m.; Oest, amb finca P-302 procedent de la parcel·.lació, en línia
recta de 30,99m..”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“Parcel·la 301 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de la Creu
sense número. Té una superfície de quatre-cents vuitanta-dos amb setanta-un metres quadrats
(482,71 m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-303 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
16,20m; Est, amb finca de ref. cad. 55696-07 en línia recta de 24,20 m; Sud, amb Camí de la Creu
en línia corba de 21,82m.; Oest, amb finca P-302 procedent de la parcel·.lació, en línia recta de
30,99m..”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de la parcel·la cadastral 5569608DG0056N0001OG.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 301.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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FINCA APORTADA 302
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 496,38 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3338 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 302 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents noranta-sis metres quaranta decímetres
quadrats (496,40m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-303 procedent de la parcel · lació, en línia
recta de 16, 94m; Est, amb finca P-301 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 30, 99m.;
Sud, amb Camí de la Creu en línia corba de 13,99m; Oest, amb camí de la Creu en línia corba de
27,95m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 302 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents noranta-sis metres trenta-vuit
decímetres quadrats (496,38 m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-303 procedent de la parcel · lació,
en línia recta de 16, 94m; Est, amb finca P-301 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 30,
99m.; Sud, amb Camí de la Creu en línia corba de 13,99m; Oest, amb camí de la Creu en línia
corba de 27,95m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de la parcel·la cadastral 5569608DG0056N0001OG.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 302.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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FINCA APORTADA 303
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 560,95 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3773 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 303 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de cinc-cents seixanta metres vuitanta decímetres
quadrats (560, 80 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca destinada a zona verda, en línia trencada de
19,89m i 17,19m.; Est, amb finca de ref. cad. 55696-07 en línia recta de ll,86m; Sud, amb finca
P-302 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 16,94m i amb finca P-301 procedent de la
parcel·lació, en línia recta de 16,20m.; Oest, amb Camí de la Creu en línia corba de 15,00m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 303 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de cinc-cents seixanta metres noranta-cinc decímetres
quadrats (560,95 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca destinada a zona verda, en línia trencada de
19,89m i 17,19m.; Est, amb finca de ref. cad. 55696-07 en línia recta de ll,86m; Sud, amb finca
P-302 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 16,94m i amb finca P-301 procedent de la
parcel·lació, en línia recta de 16,20m.; Oest, amb Camí de la Creu en línia corba de 15,00m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de la parcel·la cadastral 5569608DG0056N0001OG.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 303.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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FINCA APORTADA 401
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.109,75 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,7464 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“Parcel·la 401 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de la Creu
sense número. Té una superfície de mil cent nou metres setanta-cinc decímetres quadrats
(1.109,75 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-402 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
69,87m.; Est, amb Camí de la Creu en línia corba de 31,51m.; Sud, amb part de finca destinada
a pas de serveis, en línia recta de 49,57m.; Oest, amb finca de ref. cad. 55609, destinada a zona
verda, al límit de la propietat, en línia recta de 17,64m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560815DG0056S0001IM,
5560816DG0056S0001JM, 5560817DG0056S0001EM.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 401.
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FINCA APORTADA 402
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.009,42 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,6789 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 402 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de mil cent vint-i-sis metres cinquanta decímetres
quadrats (1.126,50m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-403 procedent de la parcel · lació, en línia
recta de 62, 44m.; Est, amb Camí de la Creu en línia corba de 17,54m.; Sud, amb finca P- 401
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 69,87m.; Oest, amb finca de ref. cad. 55609,
destinada a zona verda, al límit de la propietat, en línia recta de 17,2 9m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 402 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de mil nou amb quaranta-dos metres quadrats (1.009,42
m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-403 procedent de la parcel · lació, en línia recta de 62, 44m.;
Est, amb Camí de la Creu en línia corba de 17,54m.; Sud, amb finca P- 401 procedent de la
parcel·lació, en línia recta de 69,87m.; Oest, amb finca de ref. cad. 55609, destinada a zona
verda, al límit de la propietat, en línia recta de 17,2 9m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560815DG0056S0001IM,
5560816DG0056S0001JM, 5560817DG0056S0001EM.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 402.
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FINCA APORTADA 403
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.126,52 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,7576 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 403 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de mil deu metres cinquanta decímetres quadrats
(1.010,50 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-404 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
57,31m.; Est, amb camí de la Creu en línia corba de 17,24m.; Sud, amb finca P-402 procedent de
la parcel·lació, en línia recta de 62,44m.; Oest, amb finca de ref. cad. 55609, destinada a zona
verda, al limit de la propietat, en línia recta de 17,18m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 403 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de milcent vint-i-sis amb cinquanta-dos ímetres quadrats
(1.126,52 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-404 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
57,31m.; Est, amb camí de la Creu en línia corba de 17,24m.; Sud, amb finca P-402 procedent de
la parcel·lació, en línia recta de 62,44m.; Oest, amb finca de ref. cad. 55609, destinada a zona
verda, al limit de la propietat, en línia recta de 17,18m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560815DG0056S0001IM,
5560816DG0056S0001JM, 5560817DG0056S0001EM.
DOMINI VIGENT: Pertany una meitat indivisa a LA CREU QUATRE SL, i una part indivisa a Maria
Dolores de Balanzó Solà, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i entrega de
llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 403.
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FINCA APORTADA 404
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.147,94 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,7720 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 404 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de nou-cents cinquanta- nou metres seixanta decímetres
quadrats (959,60 m2). AFRONTA: Nord, amb finca de ref. cad. 55608-18 en línia recta de 56,
89m.; Est, amb Camí de la Creu en línia corba de 17,23m.; Sud; amb finca P-403 procedent de la
parcel·lació, en línia recta de 57,31m.; Oest, amb finca de ref. cad. 55609, destinada a zona
verda, al limit de la propietat, en línia recta de 17,11m”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 404 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de mil cent quaranta set amb noranta-quatre metres
quadrats (1.147,94 m2). AFRONTA: Nord, amb finca de ref. cad. 55608-18 en línia recta de 56,
89m.; Est, amb Camí de la Creu en línia corba de 17,23m.; Sud; amb finca P-403 procedent de la
parcel·lació, en línia recta de 57,31m.; Oest, amb finca de ref. cad. 55609, destinada a zona
verda, al limit de la propietat, en línia recta de 17,11m”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560815DG0056S0001IM,
5560816DG0056S0001JM, 5560817DG0056S0001EM.
DOMINI VIGENT: Pertany una meitat indivisa a LA CREU QUATRE SL, i una part indivisa a Maria
Dolores de Balanzó Solà, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i entrega de
llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 404.
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FINCA APORTADA 501
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.185,02 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,7970 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 501 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu número . Té una superfície de mil dos-cents disset metres setanta decímetres quadrats
(1.217,70 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca de ref. cad. 55608-20 en línia recta de 49, 96m.; Est,
amb Camí de la Creu en línia corba de 23,07 m.; Sud, amb finca de ref. cad. 55608-18 en línia
trencada de 45,15m i 4,45m; Oest, amb finca de ref. cad. 55609, destinada a zona verda, al límit
de la propietat, en línia recta de 28,85m “
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 501 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu número . Té una superfície de mil centa vuitanta-cinc amb dos metres quadrats (1.185,02
m2) . AFRONTA: Nord, amb finca de ref. cad. 55608-20 en línia recta de 49, 96m.; Est, amb Camí
de la Creu en línia corba de 23,07 m.; Sud, amb finca de ref. cad. 55608-18 en línia trencada de
45,15m i 4,45m; Oest, amb finca de ref. cad. 55609, destinada a zona verda, al límit de la
propietat, en línia recta de 28,85m “
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560819DG0056S0001ZM
DOMINI VIGENT: Pertany a Sergi Antoni de Balanzó Solà i Iago de Balanzó Solà, per meitats
indivises, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i entrega de llegat autoritzat
pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
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CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 501.
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FINCA APORTADA 601
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 768,51 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,5169 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 601 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de set-cents vuitanta- vuit metres quaranta decímetres
quadrats (788, 40 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-602 procedent de la parcel · lació, en línia
recta de 34,13m.; Est, amb camí de la Creu en línia corba de 16,61m.; Sud, amb part de finca
destinada a pas de serveis, en línia recta de 45,83m.; Oest, amb limit de la propietat en línia
corba de 25,8 3m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 601 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de set-cents seixanta-vuit amb cinquanta-un metres
quadrats (768,51 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-602 procedent de la parcel · lació, en línia
recta de 34,13m.; Est, amb camí de la Creu en línia corba de 16,61m.; Sud, amb part de finca
destinada a pas de serveis, en línia recta de 45,83m.; Oest, amb limit de la propietat en línia
corba de 25,8 3m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 60821DG0056S0001SM,
5560822DG0056S0001ZM, 5560823DG0056S0001UM, 5560824DG0056S0001HM.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 601.
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FINCA APORTADA 602
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 624,84 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,4202 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 602 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de sis-cents vint-i- quatre metres vuitanta-cinc
decímetres quadrats (624,85 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-603 procedent de la parcel·lació,
en línia recta de 29,23m.; Est, amb camí de la Creu en línia corba de 17,63m.; Sud, amb finca P601 procedent de la parcel·lació, en inia recta de 34,13m.; Oest, amb limit de la propietat en línia
recta de 25,53m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 602 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de sis-cents vint-i- quatre metres vuitanta-quatre
decímetres quadrats (624,84 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-603 procedent de la parcel·lació,
en línia recta de 29,23m.; Est, amb camí de la Creu en línia corba de 17,63m.; Sud, amb finca P601 procedent de la parcel·lació, en inia recta de 34,13m.; Oest, amb limit de la propietat en línia
recta de 25,53m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 60821DG0056S0001SM,
5560822DG0056S0001ZM, 5560823DG0056S0001UM, 5560824DG0056S0001HM.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 602.
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FINCA APORTADA 603
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 535,76 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0.3603 %
ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 603 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de cinc-cents trenta- cinc metres setanta-cinc decímetres
quadrats (535,75 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-604 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 34,94m.; Est, amb Camí de la Creu en línia corba de 15,02m.; Sud, amb finca P-602
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 29,23m.; Oest, amb límit de la propietat en línia
recta de 21,44m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 603 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de cinc-cents trenta- cinc metres setanta-sis decímetres
quadrats (535,76 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-604 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 34,94m.; Est, amb Camí de la Creu en línia corba de 15,02m.; Sud, amb finca P-602
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 29,23m.; Oest, amb límit de la propietat en línia
recta de 21,44m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 60821DG0056S0001SM,
5560822DG0056S0001ZM, 5560823DG0056S0001UM, 5560824DG0056S0001HM.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 603.
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FINCA APORTADA 604
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 569,81 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3832 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 604 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de cinc-cents seixanta- nou metres vuitanta decímetres
quadrats (569, 80 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-605 i P-606 procedents de la parcel·lació,
en línia recta de 41,76m.; Est, amb Camí de la Creu en línia corba de 15,75m.; Sud, amb finca P603 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 34,94m.; Oest, amb límit de la propietat en
línia recta de 14,99m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 604 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de cinc-cents seixanta- nou metres vuitanta-un
decímetres quadrats (569,81 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-605 i P-606 procedents de la
parcel·lació, en línia recta de 41,76m.; Est, amb Camí de la Creu en línia corba de 15,75m.; Sud,
amb finca P-603 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 34,94m.; Oest, amb límit de la
propietat en línia recta de 14,99m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 60821DG0056S0001SM,
5560822DG0056S0001ZM, 5560823DG0056S0001UM, 5560824DG0056S0001HM.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 604.
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FINCA APORTADA 605
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.167,52 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,7852 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 605 i 606 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses,
Camí de la Creu sense número. Té una superfície de mil dos-cents tres metres quaranta
decímetres quadrats (1.203,40 m2) . AFRONTA: Nord, amb carrer Romeu en línia trencada de
13,30m i 20,97m.; Est, amb finca de ref. cad. 55608-25 en línia recta de 36,41m i amb Camí de
la Creu en línia corba de 18,84m.; Sud, amb finca P-604 procedent de la parcel·lació, en línia recta
de 41,76m.; Oest, amb límit de la propietat en línia recta de 11,20m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 605 i 606 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses,
Camí de la Creu sense número. Té una superfície de mil cent seixanta-set amb cinquanta-dos
metres quadrats (1.167,52) . AFRONTA: Nord, amb carrer Romeu en línia trencada de 13,30m i
20,97m.; Est, amb finca de ref. cad. 55608-25 en línia recta de 36,41m i amb Camí de la Creu en
línia corba de 18,84m.; Sud, amb finca P-604 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
41,76m.; Oest, amb límit de la propietat en línia recta de 11,20m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 60821DG0056S0001SM,
5560822DG0056S0001ZM, 5560823DG0056S0001UM, 5560824DG0056S0001HM.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 605.
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FINCA APORTADA 701
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 536,30 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3607 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 701 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents quaranta-sis metres cinquanta
decímetres quadrats (446,50 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-708 procedent de la parcel·lació,
en línia recta de 14,97m.; Est, amb part de finca destinada a pas de serveis, en línia recta de 29,
72m.; Sud, amb carrer de l'Oest en línia recta de 15,00m.; Oest, amb finca P-702 procedent de la
parcellació, en línia recta de 30,70m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 701 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de cinc-cents trenta-sis amb trenta metres quadrats
(536,30 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-708 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
14,97m.; Est, amb part de finca destinada a pas de serveis, en línia recta de 29, 72m.; Sud, amb
carrer de l'Oest en línia recta de 15,00m.; Oest, amb finca P-702 procedent de la parcellació, en
línia recta de 30,70m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569315DG0056N0001PG,
5569316DG0056N0001LG, 5569317DG005 6N0001TG, 5569318DG0056N0001FG.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

276

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 2 – Relació de finques aportades

EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 701.
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FINCA APORTADA 702
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 453,83 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3052 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 702 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Carrer
Oest sense número. Té una superfície de quatre-cents cinquanta-tres metres noranta decímetres
quadrats (453,90 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-707 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 14,97m.; Est, amb finca P-701 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 30, 70m.;
Sud, amb carrer de l'Oest en línia recta de 15,00m.; Oest, amb finca P-703 procedent de la
parcel·lació, en línia recta de 23,29m i amb finca P- 705 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 6,97m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 702 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Carrer
Oest sense número. Té una superfície de quatre-cents cinquanta-tres metres vuitanta-tres
decímetres quadrats (453,83 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-707 procedent de la parcel·lació,
en línia recta de 14,97m.; Est, amb finca P-701 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 30,
70m.; Sud, amb carrer de l'Oest en línia recta de 15,00m.; Oest, amb finca P-703 procedent de la
parcel·lació, en línia recta de 23,29m i amb finca P- 705 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 6,97m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569315DG0056N0001PG,
5569316DG0056N0001LG, 5569317DG005 6N0001TG, 5569318DG0056N0001FG.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
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CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 702.
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FINCA APORTADA 703
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 400,57 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,2594 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 703 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Carrer
Oest sense número. Té una superfície de quatre-cents metres cinquanta-cinc decímetres
quadrats (400,55 m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-705 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 18,09m.; Est, amb finca P-702 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 23,29m.;
Sud, amb carrer de l'Oest en línia corba de 18,05m.; Oest, amb finca P-704 procedent de la
parcel·lació, en línia recta de 21,77m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 703 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Carrer
Oest sense número. Té una superfície de quatre-cents metres cinquanta-set decímetres quadrats
(400,57 m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-705 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
18,09m.; Est, amb finca P-702 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 23,29m.; Sud, amb
carrer de l'Oest en línia corba de 18,05m.; Oest, amb finca P-704 procedent de la
parcel·lació, en línia recta de 21,77m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569315DG0056N0001PG,
5569316DG0056N0001LG, 5569317DG005 6N0001TG, 5569318DG0056N0001FG.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 703.
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FINCA APORTADA 704
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 415,76 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,2796 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 704 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, que fa
xamfrà amb el Carrer Oest sense número i el Camí de la Creu, també sense número. Té una
superfície de quatre-cents quinze metres setanta-cinc decímetres quadrats (415,75 m2) .
AFRONTA: Nord, amb finca P-705 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 13,36m.; Est,
amb finca P-703 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 21,77m.; Sud, amb carrer de l'Oest
en línia corba de 14,4 6m.; Oest, amb camí de la Creu en línia corba de 28,78m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 704 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, que fa
xamfrà amb el Carrer Oest sense número i el Camí de la Creu, també sense número. Té una
superfície de quatre-cents quinze metres setanta-sis decímetres quadrats (415,76 m2).
AFRONTA: Nord, amb finca P-705 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 13,36m.; Est,
amb finca P-703 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 21,77m.; Sud, amb carrer de l'Oest
en línia corba de 14,4 6m.; Oest, amb camí de la Creu en línia corba de 28,78m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569315DG0056N0001PG,
5569316DG0056N0001LG, 5569317DG005 6N0001TG, 5569318DG0056N0001FG.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 704.
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FINCA APORTADA 705
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 401,59 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,2701 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 705 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents un metres cinquanta-cinc decímetres
quadrats (401,55 m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-706 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 23,74m.; Est: amb finca P-702 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 6,97m i amb
finca P-707 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 7,89m.; Sud, amb finca P-703 procedent
de la parcel·lació, en línia recta de 18,09m i amb finca P-704 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 13,36m; Oest, amb camí de la Creu en línia corba de 16,93m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 705 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents un metres cinquanta-nou decímetres
quadrats (401,59 m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-706 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 23,74m.; Est: amb finca P-702 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 6,97m i amb
finca P-707 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 7,89m.; Sud, amb finca P-703 procedent
de la parcel·lació, en línia recta de 18,09m i amb finca P-704 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 13,36m; Oest, amb camí de la Creu en línia corba de 16,93m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569315DG0056N0001PG,
5569316DG0056N0001LG, 5569317DG005 6N0001TG, 5569318DG0056N0001FG.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
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CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 705.
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FINCA APORTADA 706
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 405,44 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,2727 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 706 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents tres metres noranta-cinc decímetres
quadrats (403,95 m2). AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia corba de 24,96m.; Est, amb
finca P-707 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 22,37m.; Sud, amb finca P-705
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 23, 74m.; Oest, amb camí de la Creu en línia corba
de 11,02m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 706 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents cinc amb quaranta-quatre metres
quadrats (405,44 m2). AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia corba de 24,96m.; Est, amb
finca P-707 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 22,37m.; Sud, amb finca P-705
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 23, 74m.; Oest, amb camí de la Creu en línia corba
de 11,02m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569315DG0056N0001PG,
5569316DG0056N0001LG, 5569317DG005 6N0001TG, 5569318DG0056N0001FG.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 706.
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FINCA APORTADA 707
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 459,55 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3091 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 707 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents cinquanta-nou metres noranta
decímetres quadrats (459, 90 m2) . AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia corba de
15,02m.; Est, amb finca P-708 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 30, 70 m. ; Sud, amb
finca P-702 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 14,97m.; Oest, amb finca P-705
procedents de la parcel·lació, en línia recta de 7,89 i amb finca P- 706 procedents de la
parcel·lació, en línia recta de 22,37m..”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 707 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents cinquanta-nou metres cinquanta-cinc
decímetres quadrats (459,55 m2) . AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia corba de
15,02m.; Est, amb finca P-708 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 30, 70 m. ; Sud, amb
finca P-702 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 14,97m.; Oest, amb finca P-705
procedents de la parcel·lació, en línia recta de 7,89 i amb finca P- 706 procedents de la
parcel·lació, en línia recta de 22,37m..”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569315DG0056N0001PG,
5569316DG0056N0001LG, 5569317DG005 6N0001TG, 5569318DG0056N0001FG.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

288

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 2 – Relació de finques aportades

CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 707.
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FINCA APORTADA 708
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 529,38 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3560 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 708 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents quaranta-un metres vuitanta-cinc
decímetres quadrats (441, 85 m2) . AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia recta de 15,00
m.; Est, amb part de finca destinada a pas de serveis, en línia recta de 29,72 m. ; Sud: amb finca
P-701 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 14,97m.; Oest, amb finca P-707 procedent
de la parcel·lació, en línia recta de 30,70m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 708 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de cinc-cents vint-i-nou amb trenta-vuit metres quadrats
(529,38 m2) . AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia recta de 15,00 m.; Est, amb part de
finca destinada a pas de serveis, en línia recta de 29,72 m. ; Sud: amb finca P-701 procedent de
la parcel·lació, en línia recta de 14,97m.; Oest, amb finca P-707 procedent
de la parcel·lació, en línia recta de 30,70m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569315DG0056N0001PG,
5569316DG0056N0001LG, 5569317DG005 6N0001TG, 5569318DG0056N0001FG.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 708.
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FINCA APORTADA 801
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 622,70 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,4188 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 801 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Carrer
Oest sense número. Té una superfície de cinc-cents quaranta- nou metres quaranta decímetres
quadrats (549,40 m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-810 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 15,54m.; Est, amb finca de ref. cad. 55693-11 en línia recta de 33, 64m.; Sud, amb carrer
de l'Oest en línia recta de 16,39m.; Oest, amb finca P-802 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 35,27m “
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 801 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Carrer
Oest sense número. Té una superfície de sis-cents vint-i-dos metres amb setanta decímetres
quadrats (622,70 m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-810 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 15,54m.; Est, amb finca de ref. cad. 55693-11 en línia recta de 33, 64m.; Sud, amb carrer
de l'Oest en línia recta de 16,39m.; Oest, amb finca P-802 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 35,27m “
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569314DG0056N0001QG,
5569313DG0056N0001GG,
5569312DG0056N0001YG,
5569321DG0056N0001FG,
5569320DG0056N0001TG, 5569319DG0056N0001MG.
DOMINI VIGENT: Pertany a Iago de Balanzó Solà, pel títol de Dissolució de condomini per divisió
material i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 801.
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FINCA APORTADA 802
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 574,32 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3863 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 802 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Carrer
Oest sense número. Té una superfície de cinc-cents setanta- quatre metres trenta decímetres
quadrats (574,30 m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-809 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 10,21m i amb finca P- 810 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 6,07m.; Est,
amb finca P-801 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 35,27m.; Sud, amb carrer de L'Oest
en línia recta de 16,27m.; Oest, amb finca P-803 procedent de la parcel · lació, en línia recta de
34,86m “
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 802 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Carrer
Oest sense número. Té una superfície de cinc-cents setanta- quatre metres trenta-dos decímetres
quadrats (574,32 m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-809 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 10,21m i amb finca P- 810 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 6,07m.; Est,
amb finca P-801 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 35,27m.; Sud, amb carrer de L'Oest
en línia recta de 16,27m.; Oest, amb finca P-803 procedent de la parcel · lació, en línia recta de
34,86m “
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569314DG0056N0001QG,
5569313DG0056N0001GG,
5569312DG0056N0001YG,
5569321DG0056N0001FG,
5569320DG0056N0001TG, 5569319DG0056N0001MG.
DOMINI VIGENT: Pertany a Iago de Balanzó Solà, pel títol de Dissolució de condomini per divisió
material i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
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CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 802.
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FINCA APORTADA 803
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 558,42 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3756 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 803 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Carrer
Oest sense número. Té una superfície de cinc-cents cinquanta-vuit metres quaranta decímetres
quadrats (558,40 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-808 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 12,41m i amb finca P-809 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 3,88m.; Est, amb
finca P-802 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 34,86m.; Sud, amb carrer de l'Oest en
línia recta de 16,31m.; Oest, amb finca P-804 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
33,71m. “
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 803 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Carrer
Oest sense número. Té una superfície de cinc-cents cinquanta-vuit metres quaranta-dos
decímetres quadrats (558,42 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-808 procedent de la parcel·lació,
en línia recta de 12,41m i amb finca P-809 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 3,88m.;
Est, amb finca P-802 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 34,86m.; Sud, amb carrer de
l'Oest en línia recta de 16,31m.; Oest, amb finca P-804 procedent de la parcel·lació, en línia recta
de 33,71m. “
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569314DG0056N0001QG,
5569313DG0056N0001GG,
5569312DG0056N0001YG,
5569321DG0056N0001FG,
5569320DG0056N0001TG, 5569319DG0056N0001MG.
DOMINI VIGENT: Pertany a Iago de Balanzó Solà, pel títol de Dissolució de condomini per divisió
material i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
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CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 803.
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FINCA APORTADA 804
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 537,05 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3612 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 804 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Carrer
Oest sense número. Té una superfície de cinc-cents trenta- set metres cinc decímetres quadrats
(537, 05 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-807 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
13,64m i amb finca P- 808 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 2,61m.; Est, amb finca
P-803 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 33,71m.; Sud, amb carrer de l'Oest en línia
corba de 16,29m.; Oest, amb finca P-805 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 32,26m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569314DG0056N0001QG,
5569313DG0056N0001GG,
5569312DG0056N0001YG,
5569321DG0056N0001FG,
5569320DG0056N0001TG, 5569319DG0056N0001MG.
DOMINI VIGENT: Pertany a Sergi Antoni de Balanzó Solà, pel títol de Dissolució de condomini
per divisió material i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el
13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 804.
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FINCA APORTADA 805
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 506,62 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3407 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 805 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Carrer
Oest sense número. Té una superfície de cinc-cents sis metres seixanta decímetres quadrats
(506,60 m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-806 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
14,92m i amb finca P- 807 procedent de la parcel·lació, en línia recta de l,28m; Est, amb finca P804 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 32,26m.; Sud, amb carrer de l'Oest en línia
recta de 16,31m.; Oest, amb part de finca destinada a pas de serveis, en línia recta de 30,13m. “
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 805 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Carrer
Oest sense número. Té una superfície de cinc-cents sis metres seixanta-dos decímetres quadrats
(506,62 m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-806 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
14,92m i amb finca P- 807 procedent de la parcel·lació, en línia recta de l,28m; Est, amb finca P804 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 32,26m.; Sud, amb carrer de l'Oest en línia
recta de 16,31m.; Oest, amb part de finca destinada a pas de serveis, en línia recta de 30,13m. “
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569314DG0056N0001QG,
5569313DG0056N0001GG,
5569312DG0056N0001YG,
5569321DG0056N0001FG,
5569320DG0056N0001TG, 5569319DG0056N0001MG.
DOMINI VIGENT: Pertany a Sergi Antoni de Balanzó Solà, pel títol de Dissolució de condomini
per divisió material i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el
13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 805.
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FINCA APORTADA 806
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 422,42 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,2841 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 806 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents vint-i- dos metres quaranta decímetres
quadrats (422, 40 m2) . AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia corba de 15,02m.; Est, amb
finca P-807 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 28,72m.; Sud, amb finca P-805
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 14,92m.; Oest, amb part de finca destinada a pas
de serveis, en línia recta de 28,94m. “
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 806 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents vint-i- dos metres quarant-dos a
decímetres quadrats (422,42 m2) . AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia corba de
15,02m.; Est, amb finca P-807 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 28,72m.; Sud, amb
finca P-805 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 14,92m.; Oest, amb part de finca
destinada a pas de serveis, en línia recta de 28,94m. “
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569314DG0056N0001QG,
5569313DG0056N0001GG,
5569312DG0056N0001YG,
5569321DG0056N0001FG,
5569320DG0056N0001TG, 5569319DG0056N0001MG.
DOMINI VIGENT: Pertany a Sergi Antoni de Balanzó Solà, pel títol de Dissolució de condomini
per divisió material i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el
13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 806.
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FINCA APORTADA 807
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 465,30 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3129 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 807 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents seixanta-cinc metres trenta decímetres
quadrats (465,30 m2). AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia corba de 16,09m.; Est, amb
finca P-808 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 34,39m.; Sud, amb finca P-804
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 13,64m i amb finca P-805 procedent de la
parcel·lació, en línia recta de l,28m.; Oest, amb finca P-806 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 28,72m.. “
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569314DG0056N0001QG,
5569313DG0056N0001GG,
5569312DG0056N0001YG,
5569321DG0056N0001FG,
5569320DG0056N0001TG, 5569319DG0056N0001MG.
DOMINI VIGENT: Pertany a Sergi Antoni de Balanzó Solà, pel títol de Dissolució de condomini
per divisió material i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el
13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 807.
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FINCA APORTADA 808
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 540,00 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3632 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 808 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de cinc-cents quaranta metres quadrats (540,00 m2).
AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia corba de 15,43m.; Est, amb finca P-809 procedent
de la parcel·lació, en línia recta de 35,70m.; Sud, amb finca P-803 procedent de la parcel·lació,
en línia recta de 12,41m i amb finca P- 804 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 2,61m.;
Oest, amb finca P-807 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 34,39m. “
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569314DG0056N0001QG,
5569313DG0056N0001GG,
5569312DG0056N0001YG,
5569321DG0056N0001FG,
5569320DG0056N0001TG, 5569319DG0056N0001MG.
DOMINI VIGENT: Pertany a Sergi Antoni de Balanzó Solà, pel títol de Dissolució de condomini
per divisió material i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el
13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 808.
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FINCA APORTADA 809
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 460,33 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3096 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 809 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents seixanta metres trenta decímetres
quadrats (460,30 m2). AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia corba de 13,28m, línia a
escaire de 2,00m i línia corba de 2,06m.; Est, amb finca P-810 procedent de la parcel·lació, en
línia recta de 27,95m.; Sud, amb finca P-802 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 10,21m
i amb finca P-803 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 3,88m.; Oest, amb finca P-808
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 35,70m. “
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 809 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents seixanta metres trenta-tres decímetres
quadrats (460,33 m2). AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia corba de 13,28m, línia a
escaire de 2,00m i línia corba de 2,06m.; Est, amb finca P-810 procedent de la parcel·lació, en
línia recta de 27,95m.; Sud, amb finca P-802 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 10,21m
i amb finca P-803 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 3,88m.; Oest, amb finca P-808
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 35,70m. “
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569314DG0056N0001QG,
5569313DG0056N0001GG,
5569312DG0056N0001YG,
5569321DG0056N0001FG,
5569320DG0056N0001TG, 5569319DG0056N0001MG.
DOMINI VIGENT: Pertany a Iago de Balanzó Solà, pel títol de Dissolució de condomini per divisió
material i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
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CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 809.
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FINCA APORTADA 810
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 640,87 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,4310 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 810 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de sis-cents quinze metres cinquanta-cinc decímetres
quadrats (615,55 m2). AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia corba de 24,54 m.; Est, amb
finca de ref. cad. 55693-22 en línia recta 23,01m.; Sud, amb finca de ref. cad. 55693-11 en línia
recta 3,36m, amb finca P-801 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 15,54m i amb finca
P- 802 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 6,07m.; Oest, amb finca P-809 procedent de
la parcel·lació, en línia recta de 27,95m “
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 810 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de sis-cents quaranta amb vuitanta-set metres quadrats
(640,87 m2). AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia corba de 24,54 m.; Est, amb finca de
ref. cad. 55693-22 en línia recta 23,01m.; Sud, amb finca de ref. cad. 55693-11 en línia recta
3,36m, amb finca P-801 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 15,54m i amb finca P- 802
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 6,07m.; Oest, amb finca P-809 procedent de la
parcel·lació, en línia recta de 27,95m “
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569314DG0056N0001QG,
5569313DG0056N0001GG,
5569312DG0056N0001YG,
5569321DG0056N0001FG,
5569320DG0056N0001TG, 5569319DG0056N0001MG.
DOMINI VIGENT: Pertany a Iago de Balanzó Solà, pel títol de Dissolució de condomini per divisió
material i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
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CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 810.
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FINCA APORTADA 901
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 528,63 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3555 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 901 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de cinc-cents vint-i- dos metres quinze decímetres
quadrats (522,15 m2). AFRONTA: Nord, amb carrer D'Aró en línia trencada de 1,20m, 3,49m i
14,14m.; Est, amb finca P-902 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 36,58m.; Sud, amb
camí de la Creu en línia recta de 15,00m.; Oest, amb finca de ref. cad. 55608-01 en línia recta de
42,63m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 901 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de cinc-cents vint-i-vuit amb seixanta-tres metres
quadrats (528,63 m2). AFRONTA: Nord, amb carrer D'Aró en línia trencada de 1,20m, 3,49m i
14,14m.; Est, amb finca P-902 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 36,58m.; Sud, amb
camí de la Creu en línia recta de 15,00m.; Oest, amb finca de ref. cad. 55608-01 en línia recta de
42,63m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560804DG0056S0001TM,
5560803DG0056S0001LM, 5560802DG0056S0001PM..
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 901.
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FINCA APORTADA 902
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 455,03 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3060 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 902 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents cinquanta-cinc metres quadrats (455,00
m2). AFRONTA: Nord, amb carrer d'Aró en línia recta de 20,27m.; Est, amb finca P-903 procedent
de la parcel·lació, en línia recta de 25, 97m..; Sud, amb camí de la Creu en línia corba de 15.00m.;
Oest, amb finca P-901 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 36,58m”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 902 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents cinquanta-cinc amb tres metres
quadrats (455,03 m2). AFRONTA: Nord, amb carrer d'Aró en línia recta de 20,27m.; Est, amb
finca P-903 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 25, 97m..; Sud, amb camí de la Creu en
línia corba de 15.00m.; Oest, amb finca P-901 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
36,58m”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560804DG0056S0001TM,
5560803DG0056S0001LM, 5560802DG0056S0001PM..
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solàpel que fa a una part indivisa del
16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 902.
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FINCA APORTADA 903
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 408,00 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,2744 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 903 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents vuit metres quadrats (408,00 m2).
AFRONTA: Nord, amb carrer d'Aró en línia corba de 21,48m; Est, amb finca P-904 procedent de
la parcel·lació, en línia recta de 19,66m.; Sud, amb camí de la Creu en línia corba de 19,10m.;
Oest, amb finca P-902 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 25,97m..”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560804DG0056S0001TM,
5560803DG0056S0001LM, 5560802DG0056S0001PM..
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 903.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

313

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 2 – Relació de finques aportades

FINCA APORTADA 904
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 417,94 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,2811 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 904 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents divuit metres cinc decímetres quadrats
(418,05 m2). AFRONTA: Nord, amb carrer d'Aró en línia corba de 22,20m.; Est, amb finca P-905
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 16,40m i amb finca P-906 procedent de la
parcel·lació, en línia recta de 16,75m.; Sud, amb camí de la Creu en línia corba de 15,10m.; Oest,
amb finca P-903 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 19,66m”.
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 904 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents disset amb noranta-quatre metres
quadrats (417,94 m2). AFRONTA: Nord, amb carrer d'Aró en línia corba de 22,20m.; Est, amb
finca P-905 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 16,40m i amb finca P-906 procedent de
la parcel·lació, en línia recta de 16,75m.; Sud, amb camí de la Creu en línia corba de 15,10m.;
Oest, amb finca P-903 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 19,66m”.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560804DG0056S0001TM,
5560803DG0056S0001LM, 5560802DG0056S0001PM..
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 904.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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FINCA APORTADA 905
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 415,84 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,2797 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 905 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents quinze metres vuitanta-cinc decímetres
quadrats (415,85 m2). AFRONTA: Nord amb finca P-906 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 22,39m.; Est, amb carrer Curt en línia corba de 23,90m.; Sud, amb camí de la Creu en
línia corba de 18,04m; Oest, amb finca P-904 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
16,40m..”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 905 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents quinze metres vuitanta-quatre
decímetres quadrats (415,84 m2). AFRONTA: Nord amb finca P-906 procedent de la parcel·lació,
en línia recta de 22,39m.; Est, amb carrer Curt en línia corba de 23,90m.; Sud, amb camí de la
Creu en línia corba de 18,04m; Oest, amb finca P-904 procedent de la parcel·lació, en línia recta
de 16,40m..”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560804DG0056S0001TM,
5560803DG0056S0001LM, 5560802DG0056S0001PM..
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 905.
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FINCA APORTADA 906
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 401,88 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,2703 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 906 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número fent xamfrà amb el carrer d'Aró, també sense número. Té una superfície
de quatre-cents metres cinquanta-cinc decímetres quadrats (400,55 m2). AFRONTA: Nord, amb
carrer d'Aró en línia corba de 16,60m.; Est, amb carrer Curt en línia corba de 22,49m; Sud, amb
finca P-905 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 22,39m.; Oest, amb finca P-904
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 16,75m..”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 906 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número fent xamfrà amb el carrer d'Aró, també sense número. Té una superfície
de quatre-cents un amb vuitanta-vuit metres quadrats (401,88 m2). AFRONTA: Nord, amb carrer
d'Aró en línia corba de 16,60m.; Est, amb carrer Curt en línia corba de 22,49m; Sud, amb finca P905 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 22,39m.; Oest, amb finca P-904 procedent de
la parcel·lació, en línia recta de 16,75m..”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560804DG0056S0001TM,
5560803DG0056S0001LM, 5560802DG0056S0001PM..
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 906.
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FINCA APORTADA 1001
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 402,89 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,2710 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 1001 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Carrer
Curt sense número fent xamfrà amb el Camí Romeu, també sense número. Té una superfície de
quatre-cents sis metres setanta-cinc decímetres quadrats (406,75 m2). AFRONTA: Nord, amb
camí Romeu en línia corba de 14,76 m. ; Est, amb finca P-1003 procedent de la parcel·lació, en
línia recta de 21,48m.; Sud, amb finca P-1002 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
18,18m.; Oest, amb carrer Curt en línia corba de 25,80m”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 1001 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Carrer
Curt sense número fent xamfrà amb el Camí Romeu, també sense número. Té una superfície de
quatre-cents dos amb vuitanta-nou (402,89 m2). AFRONTA: Nord, amb camí Romeu en línia
corba de 14,76 m. ; Est, amb finca P-1003 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 21,48m.;
Sud, amb finca P-1002 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 18,18m.; Oest, amb carrer
Curt en línia corba de 25,80m”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569301DG0056N0001EG,
5569302DG0056N0001SG, i 5569303DG005 6N0001ZG.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 1001.
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FINCA APORTADA 1002
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 427,15 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,2873 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 1002 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número, fent xamfrà amb el carrer Curt, també sense número. Té una superfície de
quatre-cents dos metres noranta decímetres quadrats (402,90 m2). AFRONTA: Nord, amb finca
P-1001 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 18,18m.; Est, amb finca P-1003 procedent
de la parcel·lació, en línia recta de 20,10m.; Sud, amb camí de la Creu en línia recta de 10,78m.;
Oest, amb carrer Curt en línia corba de 29,04m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 1002 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número, fent xamfrà amb el carrer Curt, també sense número. Té una superfície de
quatre-cents vint-i-set amb quinze metres quadrats (427,15 m2). AFRONTA: Nord, amb finca P1001 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 18,18m.; Est, amb finca P-1003 procedent de
la parcel·lació, en línia recta de 20,10m.; Sud, amb camí de la Creu en línia recta de 10,78m.;
Oest, amb carrer Curt en línia corba de 29,04m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569301DG0056N0001EG,
5569302DG0056N0001SG, i 5569303DG005 6N0001ZG.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 1002.
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FINCA APORTADA 1003
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 568,17 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3821 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 1003 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de cinc-cents vint-i- dos metres vuitanta decímetres
quadrats (522,80 m2). AFRONTA: Nord, amb camí Romeu en línia corba de 14,82m.; Est, amb
finca P-1004 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 34,88m.; Sud, amb camí de la Creu en
línia corba de 15,00m.; Oest, amb finca P-1002 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
20,20m i amb finca P-1001 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 21,48m..”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 1003 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de cinc-cents seixanta-vuit amb disset metres quadrats
(568,17 m2). AFRONTA: Nord, amb camí Romeu en línia corba de 14,82m.; Est, amb finca P-1004
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 34,88m.; Sud, amb camí de la Creu en línia corba
de 15,00m.; Oest, amb finca P-1002 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 20,20m i amb
finca P-1001 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 21,48m..”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569301DG0056N0001EG,
5569302DG0056N0001SG, i 5569303DG005 6N0001ZG.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 1003.
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FINCA APORTADA 1004
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 502,97 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,3383 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 1004 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents vuitanta-set metres setanta-cinc
decímetres quadrats (487, 75 m2) . AFRONTA: Nord, amb camí Romeu en línia corba de 15,28m.;
Est; amb finca P-1005 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 30,27m.; Sud, amb camí de
la Creu en línia corba de 15,00m.; Oest, amb finca P-1003 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 34, 88m..”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 1004 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de cinc-cents dos amb noranta-set metres quadrats
(502,97 m2) . AFRONTA: Nord, amb camí Romeu en línia corba de 15,28m.; Est; amb finca P1005 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 30,27m.; Sud, amb camí de la Creu en línia
corba de 15,00m.; Oest, amb finca P-1003 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 34,
88m..”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569301DG0056N0001EG,
5569302DG0056N0001SG, i 5569303DG005 6N0001ZG.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

326

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 2 – Relació de finques aportades

EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 1004.
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FINCA APORTADA 1005
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 415,53 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,2795 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 1005 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents metres noranta-cinc decímetres
quadrats (400,95 m2). AFRONTA: Nord, amb camí Romeu, en línia corba de 14,80m.; Est, amb
finca P-1006 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 24,25m.; Sud, amb camí de la Creu en
línia recta de 15,23m.; Oest, amb finca P-1004 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
30,27m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 1005 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents quinze amb cinquanta-tres metres
quadrats (415,53 m2). AFRONTA: Nord, amb camí Romeu, en línia corba de 14,80m.; Est, amb
finca P-1006 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 24,25m.; Sud, amb camí de la Creu en
línia recta de 15,23m.; Oest, amb finca P-1004 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
30,27m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569301DG0056N0001EG,
5569302DG0056N0001SG, i 5569303DG005 6N0001ZG.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
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EDIFICIS: No n’hi ha.
CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 1005.
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FINCA APORTADA 1006
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 419,62 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,2822 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 1006 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents un metres vuitanta decímetres quadrats
(401,80 m2). AFRONTA: Nord, amb camí Romeu en línia corba de 18,75m.; Est, amb finca P-1007
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 20,51m.; Sud, amb camí de la Creu en línia corba
de 18,74m.; Oest, amb finca P-1005 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 2 4,25m..”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 1006 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents dinou amb seixanta-dos metres
quadrats (419,62 m2). AFRONTA: Nord, amb camí Romeu en línia corba de 18,75m.; Est, amb
finca P-1007 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 20,51m.; Sud, amb camí de la Creu en
línia corba de 18,74m.; Oest, amb finca P-1005 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 2
4,25m..”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569301DG0056N0001EG,
5569302DG0056N0001SG, i 5569303DG005 6N0001ZG.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
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CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 1006.
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FINCA APORTADA 1007
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 417,83 m2
PERCENTATGE DE SÒL APORTAT: 0,2810 %

ENTITAT O FINCA REGISTRAL I DESCRIPCIÓ
Que la finca té la següent descripció, que resulta de l’escriptura de divisió de condomini per
divisió material i entrega de llegat, atorgada davant del Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent
el 13.12.2007, que protocol·litza la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de
Vacarisses el 17.10.2003 :
“URBANA.- Parcel·la 1007 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents metres quadrats (400,00 m2). AFRONTA:
Nord, amb camí Romeu en línia corba de 19,70m.; Est, amb finca de ref. cad. 55693-04, en línia
recta 20,45m.; Sud, amb camí de la Creu, en línia recta de 5,1Om, línia a escaire de 3m i línia
recta de 16,64m.; Oest, amb finca P-1006 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 20,51m..”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita a la Registradora de
la Propietat la immatriculació de la descrita finca conforme l’amidament topogràfic més recent:
“URBANA.- Parcel·la 1007 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents disset amb vuitanta-tres metres
quadrats (417,83 m2) . AFRONTA: Nord, amb camí Romeu en línia corba de 19,70m.; Est, amb
finca de ref. cad. 55693-04, en línia recta 20,45m.; Sud, amb camí de la Creu, en línia recta de
5,1Om, línia a escaire de 3m i línia recta de 16,64m.; Oest, amb finca P-1006 procedent de la
parcel·lació, en línia recta de 20,51m..”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569301DG0056N0001EG,
5569302DG0056N0001SG, i 5569303DG005 6N0001ZG.
DOMINI VIGENT: Pertany a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.
EDIFICIS: No n’hi ha.
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CORRESPONDÈNCIA AMB LA FINCA DE RESULTAT: Es correspon objectivament amb la finca
resultant 1007.
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Correspond
ència FR

FA

3
4

1
2a
2b
3
4

5

5

6

6

7
8

7
8

9

9

1
2

10
11
12

10
11
12

13

13

14

14

15
16

15
16

17

17

18

18

19

19

20
21
22

20
21
22

23

23

24

24

25
26

25
26

27

27

28

28

29

29

30
31
32
33
34
35

30
31
32
33
34
35

36

36

Titular

Superfície Registral

Superfície REAL

% PARTICIPACIÓ en
les Finques
Superfície cadastral
Aportades
‐5,0000
0,0874%
96,00

Diferència

Referència cadastral

Tom

Llibre

Foli

Nº Finca
Registral

ACOSTA VIÑALS, TERESA

125,00

130,00

FIGUERAS PRAT, JOSEFA

9.176,40

5.454,47

3.721,9300

3,6684%

67,00

ACOSTA VIÑALS, TERESA
LLORENS MORRAJA, MARTIN
NAVARRO CASARRAMONA, MARIA
VITO BOSCH, JORDI
CORTES ROBLES, MARIA CARMEN
GALDON GIL, JUAN
ANGUITA PEREIRA, MONTSERRAT
MARTINEZ GARCIA, GREGORIO
VIDAL JUNCOSA, ENRIQUE
VENTÓS BARTRINA, ANA MARÍA
VIDAL REYMUNDO, ANTONIO
JUNCOSA BAS, NÚRIA
POZO MORALES, BENITO
MESA SEGARRA, FRANCISCO LUIS
CONEJO DOBLAS, JUAN CARLOS
GODINO, COLORADO, MARÍA DOLORES
CENDRÉS CANGROS, SANTIAGO
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, MARÍA PILAR
LOPEZ TELLEZ, FRANCISCO
ROMERA CASTILLO, DOLORES
GUISADO FOJ, JOSE ANDRES
OCAÑA QUIJADA, ISIDRO
MARÍN NAVARRO, INÉS
RODRÍGUEZ ACEVEDO, DIEGO
GARCÍA SANZ, MERCEDES
VALBUENA CASTILLO, MONICA
VALBUENA CASTILLO, YOLANDA
MONTOYA UBEDA, JUAN
PALOMARES OLIVER, TERESA
SABALETE LOPEZ, MIGUEL
ORDOÑEZ BERNARDO, MARIA LUISA
SANCHEZ GALERA, AGUSTIN GONZALO
GONZÁLEZ CAPARRÓS, ISABEL
CORDERO RAMAJO, LUIS
ROMERA CASTILLO, CARMEN
HERRERO GONZALEZ, MILAGROS
EGEA HERRERO, MARIA INÉS
IBORRA SALA, JORDI
PALOP BARRIOS, ALEJANDRO JOSE
BARRIL SENDER, XÉNIA
BERNARDO GARCÍA, NIEVES
ORDÓÑEZ BERNARDO, MARIA LUISA
ORDÓÑEZ BERNARDO, NIEVES ANGELES
ORDÓÑEZ BERNARDO, MONTSERRAT
ORDÓÑEZ BERNARDO, CÉSAR GERARDO
ORDÓÑEZ BERNARDO, ANA CRISTINA
GUNTIN PEREZ, ANTONIO
SÁNCHEZ AVILA, MATILDE
DIAZ CABREERA, JUAN
MARTÍNEZ MÉNDEZ, CONCEPCIÓN
ACOSTA VIÑALS, TERESA
AJUNTAMENT DE VACARISSES
AJUNTAMENT DE VACARISSES
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Consta inscrita a nom de l'absorbida Catalunya Banc, SA)
COLOMINAS GUARDIA, CARLES
BLANXART RIBET, ANNA
YERA MORALES, JUANA

649,85
2.261,08

742,68
2.312,05

‐92,8300
‐50,9700

776,00
2.305,00

1.098,00

1.163,28

‐65,2800

1.147,00

5560818DG0056S0001SM

1848

48

2

2895

423,00

427,76

‐4,7600

445,00

º

2545

85

44

2896

638,00
1.308,00

631,32
1.254,85

6,6800
53,1500

602,00
1.251,00

5569606DG0056N0001FG
5560801DG0056S0001QM

1848
1848

48
48

9
10

2897
2898

1.051,00

1.085,01

‐34,0100

1.021,00

5560825DG0056S0001WM

1848

48

13

2899

935,00
897,00
643,00

811,53
916,37
658,65

123,4700
‐19,3700
‐15,6500

861,00
872,00
746,00

5569322DG0056N0001MG
5569607DG0056N0001MG
5569611DG0056N0001OG

1848
2757
1848

48
93
48

19
25
26

2901
2902
2903

607,00

596,38

10,6200

585,00

5569604DG0056N0001LG

3412

138

62

2904

924,00

971,45

‐47,4500

956,00

5569308DG0056N0001BG

1848

48

31

2905

1.130,00
508,00

1.446,90
551,03

‐316,9000
‐43,0300

1.277,00
531,00

5569304DG0056N0001UG
5569310DG0056N0001AG

1852
1852

49
49

29
31

2955
2956

850,37

814,49

35,8800

877,00

5868013DG0056N0001BG

1852

49

35

2957

644,34

666,36

‐22,0200

644,00

5868022DG0056N0001TG

1852

49

39

2958

1.893,36

1.836,07

57,2900

1.656,00

5868002DG0056N0001JG

1852

49

40

2959

766,00
1.744,00
1.296,00

647,63
1.777,63
1.295,81

118,3700
‐33,6300
0,1900

632,00
1.714,00
1.281,00

5569309DG0056N0001YG
5868014DG0056N0001YG
5569605DG0056N0001TG

1852
1852
3278

49 44
49 47
126 115

2960
2961
2962

2.174,00

2.041,73

132,2700

2.028,00

5560808DG0056S0001KM

1852

49

53

2963

1.715,00

1.602,24

112,7600

1.638,00

5560820DG0056S0001EM

1852

49

56

2964

3.144,00
1.338,00

3.187,56
1.327,00

‐43,5600
11,0000

3.176,00
1.539,00

5569305DG0056N0001HG
5560807DG0056S0001OM

1852
3374

49 140
132 141

2982
2983

948,00

960,76

‐12,7600

979,00

5868012DG0056N0001AG

1852

49 147

2984

871,00

852,44

18,5600

0,4995%
0,7775%
0,7775%
0,2410%
0,5413%
0,1438%
0,1438%
0,4246%
0,4220%
0,4220%
0,3649%
0,3649%
0,5458%
0,6163%
0,2215%
0,2215%
0,2005%
0,2005%
0,3267%
0,3267%
0,9731%
0,1853%
0,1853%
0,2739%
0,2739%
0,2241%
0,2241%
0,6174%
0,6174%
0,4356%
1,1955%
0,4357%
0,4357%
0,6866%
0,6866%
0,5388%
0,5388%
2,1438%
0,4462%
0,4462%
0,3231%
0,0646%
0,0646%
0,0646%
0,0646%
0,0646%
0,2867%
0,2867%
0,5038%
0,5038%
0,9517%
1,3545%
3,3911%
0,7750%
0,7948%
0,1814%
0,1814%
2,1977%

6068001DG0066N0001HL (edifici)
6068101DG0066N0001BL (edifici.
Resta no consten dades)
5868007DG0056N0001HG
5967601DG0056N0001LG

846,00

5868017DG0056N0001PG

1852

49 149

2985

1.397,92

1.498,27

‐100,3500

1.543,00
2.000,00
2.300,00
1.000,00
1.200,00
571,00

1.415,05
2.014,04
5.042,17
1.152,34
1.181,73
539,52

127,9500
‐14,0400
‐2.742,1700
‐152,3400
18,2700
31,4800

3.523,00

3.267,77

255,2300

2468

82 146

207

3287

127 120

357

931
2440

23 47
81 128

1258
1825

1.822,00

6067202DG0066N0001TL

1874

1.318,00
2.248,00
2.358,00
1.122,00
1.090,00
523,00

5868024DG0056N0001MG
5560805DG0056S0001FM
5569601DG0056N0001GG
5569307DG0056N0001AG
5868010DG0056N0001HG
5868005DG0056N0001ZG

1995
2005
2005
2005
2036
2981

56
57
57
57
60
108

50 159
88
148
151
154
58
206

3236
3286
3287
3288
3402
3403

3015

3.261,00

5868003DG0056N0001EG

2036

60

64

3404

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

37 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA
38 PORTERO GARCIA, JOSE ANTONIO
39 MOYANO CORRAL, MIGUEL
MOSCARDÓ ESCANEL, DESAMPARADOS
40 IBORRA SALA, JAIME
41 IBORRA SALA, JORDI
42 ACOSTA VIÑALS, TERESA
43 VIERA FLORES, JUAN MARCOS
LORENTE CATENA, CELEDONIA
44 GARCIA RODRIGUEZ, LUIS
ORDOÑEZ BERNARDO, MONTSERRAT
45 LIAGRE JEANNE MARIE A
46 LOZANO ORDOÑEZ, ROBERTO
PINEDA MUÑOZ, ELISABET
47 PROMO‐LLAR VACARISSES, SL
(US DE FRUIT)
48 MARÍN RICA, FELISA
SORIANO MARÍN, LAURA
49 RODRIGUEZ GOMEZ, JAVIER
CAZORLA MARTÍNEZ, NACHA
50 GALBARRO MILENA, ANTONIO
PANIAGUA JIMENO, FLORENTINA
51 LLORENS MORRAJA, MARTIN
52 VEGA DEL JESUS, JOSE RAMON
TORRENT MARTÍNEZ, ANA MARÍA
53 ESQUERDA GALL, JUAN
PEREZ MATEU, MARIA
54 MONTOYA UBEDA, JUAN
PALOMARES OLIVER, TERESA
55 MONTOYA PALOMARES, JUAN FRANCISCO
56 REMOLINA TORRES, EVA
PEREZ FERNANDEZ, JOSE
57 CONEJO DOBLAS, JUAN CARLOS
GODINO COLORADO, MARIA DOLORES
58 BERNET OLIVE, ALEXANDRE
ROJAS AGUAYO, DOLORES
59 BERNAT GONZALEZ, MIGUEL ADOLFO
CASTRO ESCORIZA, LÍDIA
60 FRANCO ESPADA, FRANCISCO JAVIER
61 ALARCON ESCOBAR, DANIEL
MERINO AGUILERA, FRANCISCA
62 FRESNEDA ORTIZ, ANTONIO
PEREZ CASTILLO, MARIA DEL CARMEN
63 LOZANO ORDOÑEZ, VICTOR
64 HURTADO GONZALVEZ, RAUL
LÓPEZ FENOY, NATURA
65 GARCIA ORDOÑEZ, FRANCISCO JAVIER
BARRAQUER ARTIS, ANDREA
66 LOPEZ RAMOS, RICARDO
VAQUERIZO LIEBANA, SONIA
67 AJUNTAMENT DE VACARISSES
68 AJUNTAMENT DE VACARISSES
69 AJUNTAMENT DE VACARISSES
70 AJUNTAMENT DE VACARISSES
71 AJUNTAMENT DE VACARISSES
72 AJUNTAMENT DE VACARISSES
73 AJUNTAMENT DE VACARISSES
74 AJUNTAMENT DE VACARISSES
75 AJUNTAMENT DE VACARISSES
76 AJUNTAMENT DE VACARISSES
77 AJUNTAMENT DE VACARISSES
78 AJUNTAMENT DE VACARISSES
79 AJUNTAMENT DE VACARISSES
80 AJUNTAMENT DE VACARISSES

2.255,00
2.218,20
1.351,00

2.342,40
2.182,81
814,12

‐87,4000
35,3900
536,8800

861,00
2.619,00
2.148,00
981,00

886,30
2.701,43
2.731,71
1.078,48

‐25,3000
‐82,4300
‐583,7100
‐97,4800

1.351,00

1.308,29

42,7100

943,00
1.324,00

786,59
1.362,78

156,4100
‐38,7800

1,5754%
1,4680%
0,2738%
0,2738%
0,5961%
1,8168%
1,8372%
0,3627%
0,3627%
0,4399%
0,4399%
0,5290%
0,4583%
0,4583%

2.351,00
2.151,00
1.572,00

5560810DG0056S0001OM
5569311DG0056N0001BG
6067203DG0066N0001FL

2055
3397
2168

53 31
135 214
69 85

3514
3605
3713

867,00
2.662,00
2.944,00
1.076,00

5868016DG0056N0001QG
5868001DG0056N0001IG
6067201DG0066N0001LL
5569324DG0056N0001KG

2168
2168
2223
2303

69 194
69 198
72 67
75 128

3730
3731
3816
3920

1.285,00

5560826DG0056S0001AM

2303

75 134

3922

892,00
1.319,00

5560827DG0056S0001BM
5560806DG0056S0001MM

2366
2366

78 195
78 198

4046
4047

5560811DG0056S0001KM
5560811DG0056S0002LQ

2397
2397

79
79

12
15

4051
4052

119

1.823,89
1.783,65
6.091,62

‐760,1900

4,0969%

5.755,00

1.723,89
450,00

466,22

‐16,2200

4.795,00
664,00

2.467,33
741,46

2.327,6700
‐77,4600

2.190,00

2.193,63

‐3,6300

831,04

842,70

‐11,6600

834,60
898,00

820,05
929,26

14,5500
‐31,2600

535,00

472,76

62,2400

570,00

572,14

‐2,1400

450,00

443,80

6,2000

450,00
1.333,95

448,06
1.164,72

1,9400
169,2300

1.232,64

1.448,03

‐215,3900

1.579,00
835,80

1.628,64
839,39

‐49,6400
‐3,5900

1.240,00

1.227,05

12,9500

617,63

616,34

1,2900

3.255,76
373,02
7.414,45
1.921,56
881,16
982,51
428,78
1.276,70
2.010,56
369,61
161,55
131,49
560,57
166,82

0,1568%
0,1568%
1,6594%
0,2493%
0,2493%
0,7377%
0,7377%
0,2834%
0,2834%
0,5515%
0,3125%
0,3125%
0,1590%
0,1590%
0,1924%
0,1924%
0,1492%
0,1492%
0,3013%
0,3917%
0,3917%
0,4869%
0,4869%
1,0953%
0,2823%
0,2823%
0,4126%
0,4126%
0,2073%
0,2073%
2,1897%
0,2509%
4,9866%
1,2923%
0,5926%
0,6608%
0,2884%
0,8586%
1,3522%
0,2486%
0,1087%
0,0884%
0,3770%
0,1122%

5560811DG0056S0003BW

3160

51

4053

455,00

5569609DG0056N0001KG

2440

81 185

4123

8.665,00
743,00

5967602DG0056N0001TG
5868006DG0056N0001UG

2468
2564

82 100
86 13

4134
4221

2.213,00

5868011DG0056N0001WG

2564

86 196

4234

909,00

5868018DG0056N0001LG

2594

87

29

4239

841,00
928,00

5868019DG0056N0001TG
5569602DG0056N0001QG

2594
2594

87 32
87 102

4240
4248

510,00

5569612DG0056N0001KG

2672

90

78

4298

529,00

5569613DG0056N0001RG

2672

90

80

4299

450,00

5868021DG0056N0001LG

2757

93

65

4364

450,00
1.343,00

5868015DG0056N0001GG
5868020DG0056N0001PG

2757
2810

93 68
99 196

4365
4810

1.336,00

5868009DG0056N0001AG

2810

99 199

4811

1.576,00
830,00

5868008DG0056N0001WG
5569325DG0056N0001RG

2834
3176

1.260,00

5868025DG0056N0001OG

573,00

5868023DG0056N0001FG

5560805DG0056S0001FM
08291A011000020000EM i
5560821DG0056S0001SM
5560814DG0056S0001XM

100
120

7
20

4814
5318

3196

121

66

5363

3206

122 142

5400

81

81 AJUNTAMENT DE VACARISSES

64,66

0,0435%
0,4323%

82
83
84

82 AJUNTAMENT DE VACARISSES
83 AJUNTAMENT DE VACARISSES
84 AJUNTAMENT DE VACARISSES

101 a 1007 101 a 1007 Finques segregades família DE BALANZÓ llicència parcel∙lació:

101
201
202
203
204
205
301
302
303
401
402
403
404
501
601
602
603
604
605
701
702
703
704
705
706
707
708
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
901
902
903
904
905
906
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007

101
201
202
203
204
205
301
302
303
401
402
403
404
501
601
602
603
604
605
701
702
703
704
705
706
707
708
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
901
902
903
904
905
906
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007

Iago i Sergi Antoni de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
La Creu Quatre i Maria Dolores de Balanzó Solà
La Creu Quatre i Maria Dolores de Balanzó Solà
Iago i Sergi Antoni de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Iago de Balanzó Solà
Iago de Balanzó Solà
Iago de Balanzó Solà
Sergi Antoni de Balanzó Solà
Sergi Antoni de Balanzó Solà
Sergi Antoni de Balanzó Solà
Sergi Antoni de Balanzó Solà
Sergi Antoni de Balanzó Solà
Iago de Balanzó Solà
Iago de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà

642,73
3.615,91
124,52

2,4319%
0,0837%

5560809DG0056S0001RM
6067201DG0066N0001LL,
6067203DG0066N0001FL i
6067201DG0066N0001LL
08291A01200024 / 08291A012000240000EZ
08291A01100002 /
2919
08291A011000020000EM
08291A01200024 /
2520
08291A012000240000EZ

superfície segons escriptura
de segregació
1.710,90
1.387,80
1.172,55
933,80
822,75
876,50
483,50
496,40
560,80
1.109,75
1.126,50
1.010,50
959,60
1.217,70
788,40
624,85
535,75
569,80
1.203,40
446,50
453,90
400,55
415,75
401,55
403,95
459,90
411,85
549,40
574,30
558,40
537,05
506,60
422,40
465,30
540,00
460,30
615,55
522,15
455,00
408,00
418,05
415,85
400,55
406,75
402,90
522,80
487,75
400,95
401,80
400,00

1.726,68
1.393,08
1.172,96
823,16
933,79
876,52
482,71
496,38
560,95
1.109,75
1.009,42
1.126,52
1.147,94
1.185,02
768,51
624,84
535,76
569,81
1.167,52
536,30
453,83
400,57
415,76
401,59
405,44
459,55
529,38
622,70
574,32
558,42
537,05
506,62
422,42
465,30
540,00
460,33
640,87
528,63
455,03
408,00
417,94
415,84
401,88
402,89
427,15
568,17
502,97
415,53
419,62
417,83

‐15,7800
‐5,2800
‐0,4100
110,6400
‐111,0400
‐0,0200
0,7900
0,0200
‐0,1500
0,0000
117,0800
‐116,0200
‐188,3400
32,6800
19,8900
0,0100
‐0,0100
‐0,0100
35,8800
‐89,8000
0,0700
‐0,0200
‐0,0100
‐0,0400
‐1,4900
0,3500
‐117,5300
‐73,3000
‐0,0200
‐0,0200
0,0000
‐0,0200
‐0,0200
0,0000
0,0000
‐0,0300
‐25,3200
‐6,4800
‐0,0300
0,0000
0,1100
0,0100
‐1,3300
3,8600
‐24,2500
‐45,3700
‐15,2200
‐14,5800
‐17,8200
‐17,8300

1,1613%
0,9369%
0,7889%
0,5536%
0,6280%
0,5895%
0,3246%
0,3338%
0,3773%
0,7464%
0,6789%
0,7576%
0,7720%
0,7970%
0,5169%
0,4202%
0,3603%
0,3832%
0,7852%
0,3607%
0,3052%
0,2694%
0,2796%
0,2701%
0,2727%
0,3091%
0,3560%
0,4188%
0,3863%
0,3756%
0,3612%
0,3407%
0,2841%
0,3129%
0,3632%
0,3096%
0,4310%
0,3555%
0,3060%
0,2744%
0,2811%
0,2797%
0,2703%
0,2710%
0,2873%
0,3821%
0,3383%
0,2795%
0,2822%
0,2810%

1.784,00

5560809DG0056S0001RM

2.471,00

5560812DG0056S0001RM

1.510,00

5560813DG0056S0001DM

1.379,00

5560814DG0056S0001XM

1.475,00

5569608DG0056N0001OG

1.300,00

5560815DG0056S0001IM

1.468,00
1.505,00
1.157,00

5560816DG0056S0001JM
5560817DG0056S0001EM
5560819DG0056S0001ZM

965,00

5560821DG0056S0001SM

824,00
945,00
1.008,00

5560822DG0056S0001ZM
5560823DG0056S0001UM
5560824DG0056S0001HM

627,00

5569315DG0056N0001PG

744,00

5569316DG0056N0001LG

1.102,00

5569317DG0056N0001TG

981,00

5569318DG0056N0001FG

875,00

5569312DG0056N0001YG

800,00

5569313DG0056N0001GG

836,00

5569314DG0056N0001QG

937,00

5569319DG0056N0001MG

1.123,00

5569320DG0056N0001TG

890,00

5569321DG0056N0001FG

1.028,00

5560802DG0056S0001PM

641,00

5560803DG0056S0001LM

1.059,00

5560804DG0056S0001TM

1.043,00

5569301DG0056N0001EG

1.162,00

5569302DG0056N0001SG

979,00

5569303DG0056N0001ZG

105

7

4974

84 154

546
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ANNEX 4 - Trasllat de càrregues:
⋅

Domini directe que grava la finca registral 1.258, FA 3. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 00,
que es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica a la seva titular Teresa Acosta
Viñals.

⋅

Atribucions successòries que grava la finca registral 1.825. Se sol·licita el seu trasllat a la
FR 00, que es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica als seus titulars Maria
Navarro Casarramona, i Martin Llorens Morraja.

⋅

Hipoteca que grava la finca registral 2.895, FA 5. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 5, que es
correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica als seus titulars Maria Carmen Cortes
Robles i Jordi Vito Bosch.

⋅

Hipoteca, afecció fiscal i anotació preventiva d’embargament que graven la finca registral
2.896, FA 6. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 6, que es correspon amb la mateixa finca
aportada i s’adjudica als seus titulars Juan Galdón Gil i Montserrat Anguita Pereira.

⋅

Hipoteca que grava la finca registral 2.901, FA 10. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 10, que
es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica al seu titular Benito Pozo Morales.

⋅

Hipoteca que grava la finca registral 2.902, FA 11. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 11, que
es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica al seu titular Francisco Luís Mesa
Segarra.

⋅

Afeccions fiscals que graven la finca registral 2.904, FA 13. Se sol·licita el seu trasllat a la FR
13, que es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica als seus titulars Santiago
Cendrés Cangrós i María Pilar Sánchez Hernández.

⋅

Hipoteca que grava la finca registral 2.955, FA 15. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 15, que
es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica al seu titular José Andrés o JoseAndré Guisado Foj.

⋅

Hipoteca que grava la finca registral 2.957, FA 17. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 17, que
es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica als seus titulars Diego Rodríguez
Acevedo i Mercedes García Sanz.

⋅

Hipoteca que grava la finca registral 2.958, FA 18. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 18, que
es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica als seus titulars Yolanda Valbuena
Castillo i Mònica Valbuena Castillo.

⋅

Hipoteca que grava la finca registral 2.960, FA 20. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 20, que
es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica al seu titular Miguel Sabalete
López.

⋅

Hipoteca que grava la finca registral 2.961, FA 21. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 21, que
es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica a la seva titular Maria Luisa
Ordóñez Bernardo.
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⋅

Hipoteca i afecció fiscal que grava la finca registral 2.962, FA 22. Se sol·licita el seu trasllat
a la FR 22, que es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica als seus titulars
Agustín Gonzalo Sánchez Galera i Isabel González Caparrós.

⋅

Afeccions fiscals que graven la finca registral 2.964, FA 24. Se sol·licita el seu trasllat a la FR
24, que es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica a les seves titulars
Milagros Herrero Gonzalez i Maria Ines Egea Herrero.

⋅

Hipoteca que grava la finca registral 2.982, FA 25. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 25, que
es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica al seu titular Jordi Iborra Sala.

⋅

Hipoteca i afecció fiscal que grava la finca registral 2.983, FA 26. Se sol·licita el seu trasllat
a la FR 26, que es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica als seus titulars
Alejandro José Palop Barrios i Xenia Barril Sender.

⋅

Anotació preventiva d’embargament i afecció fiscal que grava la finca registral 2.984, FA
27. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 27, que es correspon amb la mateixa finca aportada i
s’adjudica als seus titulars Nieves Bernardo Garcia, Maria Luisa, Nieves Angeles,
Montserrat, César Gerardo i Ana Cristina Ordóñez Bernardo.

⋅

Domini directe que grava la finca registral 3.015, FA 29. Se sol·licita el seu trasllat a la FR
29, que es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica als seus titulars Juan Díaz
Cabrera i Concepcion Martínez Méndez.

⋅

Afecció fiscal que grava la finca registral 3.402, FA 34. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 34,
que es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica al seu titular Catalunya Banc,
SA.

⋅

Hipoteca i afecció fiscal que grava la finca registral 3.403, FA 35. Se sol·licita el seu trasllat
a la FR 35, que es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica als seus titulars
Carles ColominaS Guàrdia i Anna Blanxart Ribet.

⋅

Afeccions fiscals que grava la finca registral 3.514, FA 37. Se sol·licita el seu trasllat a la FR
37, que es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica al seu titular Banco
Popular Español, SA.

⋅

Servituds i hipoteques que graven la finca registral 3.605, FA 38. Se sol·licita el seu trasllat
a la FR 38, que es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica al seu titular José
Antonio Portero Garcia.

⋅

Afeccions fiscals i hipoteca que graven la finca registral 3.713, FA 39. Se sol·licita el seu
trasllat a la FR 39, que es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica als seus
titulars Miguel Moyano Corral i Desamparados Moscardó Escancel.

⋅

Domini directe que grava la finca registral 3.816, FA 42. Se sol·licita el seu trasllat a la FR
42, que es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica als seus titulars Teresa
Acosta Viñals i Vicente Calataiud Pardo.

⋅

Hipoteca, anotacions preventives d’embargament i afeccions fiscals que graven la finca
registral 3.920, FA 43. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 43, que es correspon amb la
mateixa finca aportada i s’adjudica als seus titulars Juan Marcos Veira Flores i Celedonia
Lorente Catena.
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⋅

Hipoteca que grava la finca registral 3.922, FA 44. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 44, que
es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica als seus titulars Luis Garcia
Rodríguez i Montserrat Ordóñez Bernardo.

⋅

Hipoteca, afeccions fiscals i obligació d’acreditar l’obra nova que graven la finca registral
4.046, FA 45. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 45, que es correspon amb la mateixa finca
aportada i s’adjudica a la seva titular Jeanne Marie Liagre.

⋅

Hipoteca que grava la finca registral 4.047, FA 46. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 46, que
es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica als seus titulars Roberto Lozano
Ordóñez i Elisabet Pineda Muñoz.

⋅

Afecció fiscal, obligació d’acreditar l’obra nova i normes reguladores de la propietat
horitzontal que graven la finca registral 4.052, FA 48. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 48,
que es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica a les seves titulars Laura
Soriano Marín i Felisa Marín Rica.

⋅

Hipoteca i normes reguladores de la propietat horitzontal que grava la finca registral
4.053, FA 49. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 49, que es correspon amb la mateixa finca
aportada i s’adjudica als seus titulars Javier Rodríguez Gómez i Nacha Cazorla Martínez.

⋅

Hipoteca, afecció fiscal i normes reguladores de la propietat horitzontal que grava la finca
registral 4.123, FA 50. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 50, que es correspon amb la
mateixa finca aportada i s’adjudica als seus titulars Antonio Galbarro Milena i Florentina
Paniagua Jimeno.

⋅

Atribució successòria que grava la finca registral 4.134, FA 51. Se sol·licita el seu trasllat a
la FR 51, que es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica al seu titular Martin
Llorens Morraja.

⋅

Hipoteca i obligació d’acreditar l’obra nova que graven la finca registral 4.052, FA 52. Se
sol·licita el seu trasllat a la FR 52, que es correspon amb la mateixa finca aportada i
s’adjudica als seus titulars José Ramon Vega Del Jesús i Ana Maria Torrent Martínez.

⋅

Hipoteca que grava la finca registral 4.234, FA 53. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 53, que
es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica als seus titulars Juan Esquerda Gall
i Maria Perez Mateu.

⋅

Hipoteca i obligació d’acreditar l’obra nova que graven la finca registral 4.240, FA 55. Se
sol·licita el seu trasllat a la FR 55, que es correspon amb la mateixa finca aportada i
s’adjudica al seu titular Juan Francisco Montoya Palomares.

⋅

Hipoteca que grava la finca registral 4.248, FA 56. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 56, que
es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica als seus titulars Eva Remolina
Torres i Jorge Pérez Fernández.

⋅

Hipoteca que grava la finca registral 4.298, FA 57. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 57, que
es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica als seus titulars Juan Carlos Conejo
Doblas i Maria Dolores Godino Colorado.
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⋅

Hipoteca i afeccions fiscals que graven la finca registral 4.052, FA 52. Se sol·licita el seu
trasllat a la FR 52, que es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica als seus
titulars Alexandre Bernet Olivé i Dolores Rojas Aguayo.

⋅

Hipoteca que grava la finca registral 4.364, FA 59. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 59, que
es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica als seus titulars Miguel-Adolfo
Bernat Gonzalez i Lídia Castro Escoriza.

⋅

Hipoteca, anotacions preventives d’embargament i afeccions fiscals que graven la finca
registral 4.365, FA 60. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 60, que es correspon amb la
mateixa finca aportada i s’adjudica als seus titulars Francisco Javier Franco Espada i Emma
Pena Fabres.

⋅

Hipoteca que grava la finca registral 4.810, FA 61. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 61, que
es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica als seus titulars Daniel Alarcón
Escobar i

⋅

Francisca Merino Aguilera.

⋅

Hipoteca que grava la finca registral 4.811, FA 62. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 62, que
es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica als seus titulars Antonio Fresneda
Ortiz i Maria Del Carmen Pérez Castillo.

⋅

Hipoteca que grava la finca registral 4.814, FA 63. Se sol·licita el seu trasllat a la FR 63, que
es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica al seu titular Victor Lozano
Ordóñez.

⋅

Servituds i hipoteca que graven la finca registral 5.318, FA 64. Se sol·licita el seu trasllat a
la FR 64, que es correspon amb la mateixa finca aportada i s’adjudica als seus titulars Raül
Hurtado Gonzalvez i Natura López Fenoy.

⋅

Hipoteques i obligació d’acreditar l’obra nova que graven la finca registral 5.363, FA 65.
Se sol·licita el seu trasllat a la FR 65, que es correspon amb la mateixa finca aportada i
s’adjudica als seus titulars Francesco Javier Garcia Ordóñez i Andrea Barraquer Artis.

⋅

Hipoteques i obligació d’acreditar l’obra nova que graven la finca registral 5.400, FA 6665.
Se sol·licita el seu trasllat a la FR 66, que es correspon amb la mateixa finca aportada i
s’adjudica als seus titulars Francesco Ricardo López Ramos i Sonia Vaquerizo Liebana.

Se sol·licita el trasllat de les càrregues inscrites atesa la seva compatibilitat amb el
planejament.
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FINCA RESULTANT 1
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 130 m2
QUOTA EN EL CLP: 0.11 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 1 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Casa d'un cos situada a Vacarisses i punt conegut per Pala, de superfície 130 m2,
assenyalada amb el número vint de les cases m camp, es compon de planta baixa amb una
superfície construïda de cent vint-i-cinc metres quadrats, pis amb una superfície construïda de
cent vint-i-cinc metres quadrats i la seva coberta, una miqueta ruïnosa, edificada sobre un solar
de cent trenta metres quadrats. AFRONTA: a Orient, amb casa dels hereus de Miguel Torrella,
coneguda per casa franelo i al migdia, Ponent i Nord, amb terres dels mateixos hereus de
Torrella. Referència Cadastral: NO CONSTA .”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 2468,
llibre 82 de Vacarisses, foli 146, finca 207.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 6068001DG0066N0001HL
ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini i per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació a Teresa Acosta Vinyals, titular per títol de d’herència
segons escriptura autoritzada pel Notari de Manresa, Secundino José García Cueco el 14.11.1995
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 2.271,21.-€, que
correspon a un 0,11% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 2a
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 4.854,34 m2
QUOTA EN EL CLP: 4,11 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 2a en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA-. Parcel·la situada en el Polígon d’Actuació de La Creu del terme municipal de
Vacarisses, formada per una porció de terreny irregular assimilable a un trapezi, amb una
superfície de quatre-mil vuit-cents cinquanta quatre amb trenta quatre metres quadrats
(4.854,34 m²), dins la qual existeix una casa de conreu, i una casa de planta baixa i pis. AFRONTA:
al Nord, amb terrenys urbans de la urbanització de El Ventayol, i amb terrenys de la finca
segregada; al Sud, amb el Camí de Romeu i parcel·la núm. 2b, de nova creació; a l’Est, amb Camí
de Romeu, amb terrenys de la finca segregada; a l’Oest, amb terrenys urbans inclosos en el
Polígon d’Actuació El Ventayol del municipi de Vacarisses i amb parcel·la núm. 2b, de nova
creació.“
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Segregada de la finca inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa
núm. 5, tom 3287, llibre 127 de Vacarisses, foli 120, finca 357.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 6068101DG0066N0001BL de l’immoble.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini i per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació a Josefa Figueras Prat, titular per títol de d’herència
segons escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Mario Rafael Romero García en data
20.05.1999.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 71636,36.-€,
que correspon a un 4,11% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
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La finca queda gravada amb una servitud de pas que travessa la finca de est a oest, que comença
al camí d’accés a l’edificació i gira cap a l’esquerra per la part posterior de l’ediciació cap al límit
del Polígon d’actuació, fins al vial pendent d’urbanitzar fora de l’àmbit del PAU.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens.
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FINCA RESULTANT 2b
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 600,13 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,51 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 2a en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA-. Parcel·la de forma rectangular, situada en el Polígon d’Actuació de La Creu del terme
municipal de Vacarisses, de sis-cents amb tretze metres quadrats (600,13 m²).LIMITA: al Nord, i
a l’est, amb la finca registral 357, parcel·la 2a de la reparcel·lació del PAU La Creu, de la qual se
segrega; al sud amb el Camí de Romeu; i a l’oest, amb terrenys urbans inclosos en el Polígon
d’Actuació El Ventayol del municipi de Vacarisses.“
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Segregada de la finca inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa
núm. 5, tom 3287, llibre 127 de Vacarisses, foli 120, finca 357.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini i per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació a Josefa Figueras Prat, titular per títol de d’herència
segons escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Mario Rafael Romero García en data
20.05.1999.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 10.484,77.-€,
que correspon a un 0,51% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
La finca queda gravada amb una servitud de pas que travessa la finca de est a oest, que comença
al camí d’accés a l’edificació i gira cap a l’esquerra per la part posterior de l’ediciació cap al límit
del Polígon d’actuació, fins al vial pendent d’urbanitzar fora de l’àmbit del PAU.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

353

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 5 – Relació de finques resultants

Lliure de càrregues i gravàmens.
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FINCA RESULTANT 3
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 742,68 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,63 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 3 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“RÚSTICA: Porció de terreny cultiu situada en el municipal de Vacarisses, en la partida de la
COMA, de cabuda set-cents quaranta-dos amb seixanta-vuit metres quadrats (742,68 m2).
LIMITA al Nord amb resta de finca de Trinidad Viñals; mitjançant camí; a l'Est amb aquesta resta,
també mitjançant camí; al Sud, amb Miguel Segarra, mitjançant terreny i camí; i a l’Oest, amb
N. Franquesa, mitjançant terraplè”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 931, llibre
23 de Vacarisses, foli 47, finca 1.258.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868007DG0056N0001HG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini i per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació a Teresa Acosta Viñals, titular per títol de compravenda
segons escriptura autoritzada pel Notari de Sabadell Sr. José Aguirre Charro en data 15.01.1976.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 12.975,24.-€,
que correspon a un 0,63% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
DOMINI DIRECTE a favor de JUAN DE VILALLONGA GIRONA, a qui li S’adjudica per adjudicació
que se’ls va fer en la divisió de béns practicada amb els co-titulars de l'expressat dret real
Salvador i Maria Antonia de Vilallonga de Carcer, en escriptura autoritzada pel Notari de
Barcelona don Luis Roca-Sastre Muncunill, a vint-i-set de Juliol de mil nou-cents setanta-u,
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ratificada per una altra autoritzada pel propi Notari, a vint-i-quatre d'Agost del mateix any, que,
juntament amb un testimoniatge de la descripció de tots els béns objecte de divisió lliurat pel
citat Notari, a vint-i-set de Juliol de mil nou-cents setanta-u, va motivar, amb data vuit de Març
de mil nou-cents setanta-sis, la inscripció 3° de la finca 1258 al foli 46 del Tom 931 Llibre 23 de
Vacarisses i extinció d'usdefruit i consolidació, que va motivar amb data quinze de novembre de
dos mil deu, la inscripció 5a.
Al marge de la citada inscripció de domini, s'ha emplenat la Disposició Transitòria 3" de la Llei
de Censos del Parlament de Catalunya 6/1990 de 16 de Març, quedant acreditada la vigència del
cens, que resulta d'aquesta inscripció.
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FINCA RESULTANT 4
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 2.312,05 m2
QUOTA EN EL CLP: 14,96 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 4 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: ; HABITATGE UNIFAMILIAR aïllat situada en terme municipal de Vacarisses,
procedent de l'hereteu Paló, carrer Dels Torrents número dos; consta de planta baixa destinada
a habitatge de superfície construïda cent vuitanta-vuit metres setanta-cine decímetres quadrats,
més tres porxos de superfícies construïdes, un de divuit metres vuitanta decímetres quadrats, un
altre de dicciséis metres vint decímetres quadrats i l'altre de cinc meves quaranta-sis decímetres
quadrats, i quatre edificacions auxiliars independents destinades a diferents usos de superfícies
construïdes, una de vuitanta-un nenes trenta decímetres quadrats, una altra de quaranta-cinc
metres vuitanta decímetres quadrats, una altra de cinc metres setanta-cinc decímetres quadrats
i l'altra de dos metres seixanta-sis decímetres quadrats, edificada sobre un solar que té una
superfície de dos mil tres-cents dotze amb cinc metres quadrats (2.312,05 m2), dels quals les
citades edificacions ocupen en total una superfície de tres-cents seixanta-quatre metres setantados decímetres quadrats. LIMITA: Nord, amb camí, Sud, Explosa, SA o els seus successors; Est
Riera del Palà i Oest, Camí de Monistrol a Vacarisses.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 2240,
llibre 81 de Vacarisses, foli 47, finca 1.825.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 596760IDG0056N000ILG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Maria Navarro Casarramona, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, i a Martin Llorens Morraja, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular
per títol de compravenda segons escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Tomàs
Jiménez Duart en data 29.01.1995.
Declarada l'obra nova mitjançant escriptura atorgada a Terrassa, davant el Notari Alfonso Auría
Paesa el 03.05.2001.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
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CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 40.393,44.-€,
que correspon a un 1,96% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Atribució successòria de la nua propietat duna meitat indivisa d'aquesta finca, efectuada per
Martín Llorens Monaja, a favor del seu fill Jordi Llorens Navarro, de manera que l'afavorit
l'adquirirà al moment de la mort de l’atribuent, passant l'usdefruit a l'esposa del titular Maria
Navarro Casarramona. El beneficiari quedarà substituït vulgarment pels seus respectius
descendents, i en defecte d’això pel seu germà Aleix Llorens Navarro, conforme a l'article 431-8
del CCC, i amb els efectes de l'article 431-30, segons es dedueix de la nota al marge de la
inscripció 3a de data 18 d'agost de 2010.
Atribució successòria de la nua propietat duna meitat indivisa d'aquesta finca, efectuada per
Maria Navarro Casarramona, a favor del seu fill Jordi Llorens Navarro, de manera que l'afavorit
l'adquirirà al moment de la mort de l’atribuent, passant l'usdefruit a l'esposa del titular Martín
Llorens Monaja. El beneficiari quedarà substituït vulgarment pels seus respectius descendents,
i en defecte d’això pel seu germà Aleix Llorens Navarro, conforme a l'article 431-8 del CCC, i amb
els efectes de l'article 431-30, segons es dedueix de la nota al marge de la inscripció 3a de data
18 d'agost de 2010.
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FINCA RESULTANT 5
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.163,28 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,98 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 5 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Habitatge unifamiliar aïllat situada en terme de Vacarisses, amb enfront del Camí de
la Creu, número vint-i-nou, "El Pala”; es compon de planta baixa amb una superfície edificada de
setanta-set metres noranta decímetres quadrats i planta primera de cinquanta-vuit metres
vuitanta-dos decímetres quadrats, la total superfície construïda és de cent trenta-sis metres
setanta-dos decímetres quadrats; s'aixeca sobre un terreny que constitueix la parcel·la número
cinquanta-dos, que ocupa una superfície de mil cent seixanta-tres amb vint-i-vuit metres
quadrats (1.163,28 m2). La resta de solar és de jardí i pati. LIMITA en el seu conjunt: Est, carrer
en línia de vint-i-cinc metres trenta-cinc centímetres; Oest, límit de finca; Sud i Nord,
respectivament parcel·les cinquanta-tres i cinquanta-una, en línies respectives de quaranta-nou
metres cinquanta centímetres i quaranta-cinc metres." Referència Cadastral:
5560818DG0056S0001SM”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 1848,
llibre 48 de Vacarisses, foli 2, finca 2.895.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560818DG0056S0001SM
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Maria Carmen Cortes Robles, pel que fa al ple domini i per
subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació de
seixanta-nou enters dinou centenes per cent de la finca; i a Jordi Vito Bosch, pel que fa al ple
domini i per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació de trenta enters vuitanta-una centenes per cent de la finca, titular per títol de
compravenda atorgada davant del Notari de Terrassa, Juan Manuel Álvarez-Cienfuegos Suárez
el 10.10.2005
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
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La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 20.323,47.-€,
que correspon a un 0,98% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, en garantia d'un crèdit fins al límit
de dos-cents cinquanta-quatre mil euros i en garantia del saldo resultant de la liquidació del
compte de crèdit que es dirà, fins a la quantitat de tres-cents dotze mil quatre-cents vint euros
quantitat que es desglossa en els següents imports i conceptes, a saber: fins a dos-cents
cinquanta-quatre mil euros en concepte del límit del crèdit fins a vuit mil vuit-cents noranta
euros en concepte d'interessos ordinaris reportats durant els últims sis mesos al tipus màxim
establert; fins a quaranta-nou mil cinc-cents trenta euros en concepte d'interessos de demora
durant els últims divuit mesos, i al tipus pactat, en la part, tant dels interessos ordinaris com dels
de demora que no resulti garantida per la seva inclusió en el límit del crèdit concertat, i de la
quantitat de vint-i-tres mil trenta euros en concepte de costes en cas de reclamació judicial; la
part hipotecant, previ manifestar que no constitueix per a cap d'ells el seu domicili habitual i es
taxa per a subhasta en dos-cents noranta-un mil sis-cents vint euros amb noranta-quatre
cèntims i s'assenyala com a domicili per a notificacions i requeriments en la finca hipotecada. el
venciment final del crèdit no podrà excedir, en cap cas, el dia trenta-u d'octubre de dos mil
trenta-cinc. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel notari de
Terrassa, Juan Manuel Álvarez-Cienfuegos Suárez, el dia deu d'octubre de l'any dos mil cinc, que
va motivar amb data vint-i-quatre de novembre de l'any dos mil cinc, la inscripció
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FINCA RESULTANT 6
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 427,76 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,36 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 6 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT en construcció, situada en municipal de Vacarisses,
carrer Nord numero u, de la Urbanització "La Creu". Té una superfície construïda de noranta-nou
metres vint-i-tres decímetres quadrats, distribuir en planta baixa destinada a habitatge i porxo.
Edificada sobre una porció de terreny de quarte-cents vint-i-set amb setanta-sis metres quadrats
(427,76 m2). AFRONTA: Nord, en línia de lenta metres, parcel·la número divuit; Est, en línia de
dotze metres, Carter; Sud, en línia de trenta-dos metres, carrer mitjançant riera seca; llest, en
línia de quinze metres i trenta centímetres, parcel·la número dinou."
OBSERVACIONS:
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecaria es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral. Referència Cadastral: 5569610DG0056N0001MG”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 2545,
llibre 85 de Vacarisses, foli 44, finca 2.896.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569610DG0056N0001MG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Juan Galdón Gil, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular
per títol de compravenda atorgada davant de la Notària de Barcelona, Maria Isabel Gabarró
Miquel el 18.04.1997; i a Montserrat Anguita Pereira, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, titular per títol de compravenda atorgada davant de la Notària de Sant Vicenç de
Castellet Maria Isabel Rico Martínez el 19.01.2006.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
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La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 7.473,32.-€, que
correspon a un 0,36% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Declarada l'obra nova mitjançant escriptura atorgada a Sant Vicenç de Castellet, davant la
Notària Maria Isabel Rico Martínez amb protocol 102, el dia 19 de gener de 2006, segons la
Inscripció 5a, de data 22 de Febrer de 2006, al Foli 45, del Llibre 85, Tom 2545 de
No s'han acreditat les garanties de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, per ser una obra nova
declarada com autopromotor, per tant en cas de transmissió d’aquesta finca en un terme de 10
anys, hauran d'acreditar-se les mateixes, segons consta en la nota al marge de la inscripció 5a
de data vint-i-quatre d'octubre de dos mil set, de la finca 2896 de Vacarisses.
HIPOTECA a favor de Bankia, SA.- abans Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid- en
garantia d'un préstec de a) cent seixanta mil euros de capital del préstec. b) divuit mesos
d'interessos ordinaris al tipus màxim del tretze per cent. c) vint-i-quatre mesos d’interessos
moratoris al tipus màxim del tretze per cent. d) vint-i-quatre mil euros per a costes i despeses.
la durada del préstec serà de tres-cents seixanta mesos explicats des de la data de l'atorgament.
taxada en dos-cents setanta-cinc mil nou-cents euros. Constituïda sobre aquesta finca,
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa, Angel Garcia Diz, cl dia catorze de Març
de l'any dos mil vuit, que va motivar amb data vint-i-u d’abril de l'any dos mil vuit, la inscripció
8.
AMPLIADA la hipoteca precedent com s'indica en les inscripcions 10 i 11.
AMPLIADA I MODIFICADA la hipoteca de la inscripció r a favor de Bankia, SA, -anteriorment Caixa
d'Estalvis i Mont de pietat de Madrid- quedant quant a l'ampliat i modificat en els següents
termes: ampliant el préstec inicial en tres mil cinc-cents cinquanta-dos euros amb set cèntims,
per la qual cosa després d’aquesta ampliació la quantitat pendent serà de cent seixanta-un
euros. nova responsabilitat hipotecària: com a conseqüència de l'ampliació, queda modificada
la responsabilitat hipotecària en els següents termes: cent seixanta-tres mil cinc-cents
cinquanta-dos euros amb set cèntims de principal; divuit mesos d'interessos ordinaris al tipus
màxim del tretze per cent; vint-i-quatre mesos d'interessos de demora al tipus màxim del tretze
per cent; i la quantitat de vint-i-quatre mil cinc-cents trenta-dos euros amb vuitanta-un cèntims
per a costes i despeses. la durada del préstec serà de quatre-cents setanta-vuit mesos explicats
des de la data d’atorgament de l'escriptura motivo d’aquest seient, tot això en escriptura
autoritzada el dia deu de Novembre de dos mil onze, pel Notari de Terrassa, Fernando Pérez
Sauquillo i Conde, que va motivar la inscripció 10 de data tres de Febrer de dos mil dotze.
AMPLIADA I MODIFICADA la hipoteca de inscripció 8a ampliada per la 10a a favor de Bankia, SA,
-anteriorment Caixa d'Estalvis i Mont de pietat de Madrid- quedant quant a ampliat i modificat
en els següents termes: ampliant el préstec inicial en dos mil cinc-cents tretze euros amb
cinquanta-quatre cèntims, per la qual cosa desares d’aquesta ampliació la quantitat pendent
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serà de cent seixanta-tres mil euros. nova responsabilitat hipotecària: com a conseqüència de
l’ampliació, queda modificada la responsabilitat hipotecària en els següents termes: cent
seixanta-sis mil seixanta-cinc euros amb seixanta-un cèntims de principal; de divuit mensualitats
d'interessos al tipus màxim del tretze enters per cent, que ascendeix a la quantitat de trentadues mil tres-cents vuitanta-dos euros amb setanta-nou cèntims d’interessos ordinaris; de ducs
anualitats al tipus màxim del tretze enters per cent, que ascendeix a la quantitat de quarantatres mil cent setanta-set euros i sis cèntims d'interessos de demora; i la quantitat de vint-i-quatre
mil nou-cents nou euros amb vuitanta-quatre cèntims per a costes i despeses. La durada del
préstec serà de quatre-cents vuitanta mesos, tot això en escriptura autoritzada el dia deu de
Març de dos mil catorze. Per la Notària de Terrassa, Eva María Corbal San Adrián, que va motivar
la inscripció 11a de data vuit de l'any dos mil catorze.
AFECCIÓ FISCAL: NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda
alliberada per un import de seixanta amb cinquanta-un euros, practicada amb data vuit d'Abril
de l'any dos mil catorze, al marge de la inscripció/anotació 11a.
ANOTACIÓ PREVENTIVA D'EMBARGAMENT LLETRA A, sobre una menat indivisa d'aquesta peça,
a favor de Rosario Rubia Valverde, contra Montserrat Anguita Pereira, en mèrits d'execució
provisional número 771/2014, seguit en Jutjat de Primera Instància número trenta-quatre de
Barcelona, en reclamació de quaranta-quatre mil cinc-cents quinze euros amb sis cèntims de
principal, tretze mil tres-cents cinquanta-quatre euros d'interessos més costes. ordenada tal
anotació en virtut de manament expedit amb data disset de Novembre de l'any dos mil catorze,
que va motivar aquesta anotació amb data vint-i-quatre d’abril de l'any dos mil quinze.
Amb data tres de novembre de dos mil disset s'ha expedit la certificació de domini i càrregues
en compliment del manament, de data 14 de juny de 2016, expedit per Maria Pilar Sanz de
Miguel, Lletrada de l'Administració de Justícia del Jutgeu de Primera Instància número 14 de
Barcelona, segons nota al marge de l'anotació lletra A.
AFECCIÓ FISCAL: NOTA FISCAL, pel termini de cinc anys, de (Impost de TP/AID de la qual queda
alliberada per un import de dos-cents vuitanta-nou amb trenta-quatre euros, practicada amb
data vint-i-quatre d'Abril de l'any dos mil quinze, al marge de la inscripció/anotació A.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

363

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 5 – Relació de finques resultants

FINCA RESULTANT 7
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 631,32 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,53 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 7 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Porció de terreny en el terme municipal de VACARISSES, en el punt denominat Camí
de la Creu o vulgarment el Palà, avui Carrer Nord, número tres, que mesura una superfície de siscents trenta-un amb trenta-dos metres quadrats (631,32 m2). AFRONTA: al capdavant Est, en
línia de vint metres, amb carrer de la urbanització, avui carrer Nord; pel Nord, en línia quebarda
de vint metres seixanta centímetres i nou metres cinquanta centímetres i el tram recte de tres
metres amb forca segregada; pel Sud, amb finca adquirida per Rafael Guerrero Cabeza i Emilia
Ruiz Gómez; i per l'Oest, en línia de vint-i-tres metres noranta-quatre centímetres, amb major
finca d'on procedeix la major de la qual aquesta és resta, avui pròpia d'Eugenia Ruiz Pérez."
Referència Cadastral: 5569606D00056N0001FG”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 1848,
llibre 48 de Vacarisses, foli 9, finca 2.897.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569606DG0056N0001FG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Gregorio Martínez García, pel que fa al ple domini i per subrogació
real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació de la totalitat de la
finca titular per títol de Donació atorgada davant del Notari de Sabadell Enrique Ruiz de Bustillo
Pont el 28.08.2008.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 11.029,69.-€,
que correspon a un 0,53% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

364

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 5 – Relació de finques resultants

B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 8
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.254,85 m2
QUOTA EN EL CLP: 1,06 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 8 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Porció de terreny en el terme de VACARISSES. en el punt denominat "Camí de la Creu"
o vulgarment "El Pala", de figura irregular, amb una superfície de mil dos-cents cinquanta-quatre
amb vuitanta-cinc metres quadrats (1.254,85 m2; és la parcel.la número QUARANTA-QUATRE.
AFRONTA: Nord i Sud, carrers, en línies corbes de menta metres cada linde: Est, parcel.la número
quaranta-tres, en Unia de quaranta-cinc metres i cinquanta centímetres; Oest, parcel.la número
quaranta-cinc, en línia de quaranta-quatre metres i vint centímetres. Referència Cadastral: NO
CONSTA”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 1848,
llibre 48 de Vacarisses, foli 10, finca 2.898.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560801DG0056S0001QM
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Enrique Vidal Juncosa, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació,; i a
Ana María Ventós Bartrina, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per subrogació real i
en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular per títol de
compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona Wladimiro Gutiérrez Álvarez el
22.02.1983.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 21.923,28.-€,
que correspon a un 1,06% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
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B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 9
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.085,01 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,92 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 9 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Porció de terreny en el terme de VACARISSES. en el punt denominat "Camí de la Creu"
o vulgarment "El Pala", de figura irregular, amb una superfície de mil vuitanta-cinc metres
quadrats (1.085,01 m2); és la parcel·la número QUARANTA-CINC. AFRONTA: Nord i Sud, carrers
en línies respectives de quaranta metres cinquanta centímetres i catorze metres; Est, en línia de
quaranta-quatre metres vint centímetres, parcel.la número quaranta-quatre; Oest, en línia de
trenta-cinc metres i quaranta centímetres, parcel·la número quaranta-sis. Referència Cadastral:
NO CONSTA.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 1848,
llibre 48 de Vacarisses, foli 13, finca 2.899.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560825DG0056S0001WM
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Antonio Vidal Reymundo, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, i a Núria Juncosa Bas, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular
per títol de compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona Wladimiro Gutiérrez Álvarez
el 22.02.1983.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 18.956,03.-€,
que correspon a un 0,92% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
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B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 10
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 811,53 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,69 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 10 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR aïllat situat en terme de Vacarisses, a la urbanització Camí
de la Creu, parcel·la número quaranta-quatre-B -abans parcel.la número vint-i-set bis-. Consta
d’una sola planta, amb uns annexos destinats a garatge i a quart dipòsit. La total superfície és
de quaranta-vuit metres quaranta-cinc decímetres quadrats. S'ha edificat sobre el solar de la
seva situació de vuit-cents onze amb cinquanta-tres metres quadrats (811,53 m2) destinant-se
la resta a pati o jardí. AFRONTA; Nord, en línia de trenta metres carrer; Sud, en línia de trenta
metres. parcel·la número vint-i-set Est, en línia de trenta-tres metres, parcel.la NÚMERO vint-isis; i Oest, en línia de vint-i-nou mares trenta centímetres parcel·la número vint-i-vuit.
Observacions,.
Aquesta finca té el benefici d’una servitud d’aqüeducte com predi dominant, segons es dedueix
de la inscripció 2a d'aquesta finca i la inscripció 2° dc la finca 2995 predi servent.
Referencia Cadastral: 5569322DG0056N0001MG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 1848,
llibre 48 de Vacarisses, foli 19, finca 2.901.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569322DG0056N0001MG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini i per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació a Benito Pozo Morales, pel que fa al ple domini i per
subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació de la
finca, titular per títol de compravenda atorgada davant del Notari de Sabadell Jesús Cembrano
Zaldívar el 22.01.2001.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
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La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 14.178,11.-€,
que correspon a un 0,69% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor dc Banco Mapfre SA, en garantia d'un préstec de quinze mil vint-i-cinc euros
trenta cèntims de capital; dels interessos ordinaris d’una anualitat al tipus vigent a cada moment
i com a màxim de deu enters per cent anual, dels interessos de demora de dos anys al tipus del
quinze enters per cent d'una quantitat igual al vint per cent del principal que es pressuposta per
a les costes i despeses, que puguin derivar-se de la reclamació judicial i d'una quantitat igual al
tres per cent del principal, que es pressuposta per a despeses. Es taxa aquesta finca en setantacinc mil quatre-cents trenta-tres euros tres cèntims per un termini de cent vint quotes, sent
l’últim pagament del dia tres de febrer de dos mil onze. Constituïda sobre aquesta finca,
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari dc Sabadell, Jesús Cembrano Zaldivar, el dia vint-idos de gener dc l'any dos mil un, que va motivar amb data vint-i-sis de Febrer de l'any dos mil
un, la inscripció 8a.
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FINCA RESULTANT 11
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 916,37 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,78 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 11 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR aïllat de planta baixa solament, situada en terme
municipal de Vacarisses, amb enfront del Camí de la Creu, número vint-i-quatre, paratge Camí
de la Creu o vulgarment El Pala, parcel·la número seixanta; ocupa una superfície construïda de
setanta-sis metres vint decímetres quadrats, sobre un solar de superfície nou-cents setze amb
trenta-set metres quadrats ( 916,37 m2) el no construït pati o jardí i en conjunt, AFRONTA: Nord,
torrent, mitjançant terreny de la Urbanització, Sud, Camí de la Creu, on correspon el número vinti-quatre, Est, mitjançant terreny de la Urbanització, torrentera i Oest, parcel·la número
cinquanta-nou. Referencia Cadastral: 5569607DG0056N0001 MG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 2757,
llibre 93 de Vacarisses, foli 25, finca 2.902.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569607DG0056N0001MG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini i per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació a Francisco Luís Mesa Segarra, pel que fa al ple domini i
per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació de
la finca, titular per títol de compravenda atorgada davant del Notari de Terrassa, Fernando
Marcos Pérez-Sauquillo Conde el 30.09.1999.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 16.009,75.-€,
que correspon a un 0,78% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
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B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor de Banco Español de Crédito, SA, -anteriorment Caixa d'Estalvis de Terrassaen garantia dam préstec de vuitanta mil cinc-cents trenta-cinc amb seixanta-dos euros de
capital, interessos ordinaris fins a un màxim de cinc mil quatre-cents trenta-sis amb quinze
euros, interessos de demora fins a un màxim de nou mil sis-cents seixanta-quatre amb vint-i-set
euros, la quantitat de nou mil quinze amb divuit euros pera costes i despeses. Es taxa aquesta
finca en cent quatre mil sis-cents cinquanta-un euros vint-i-tres cèntims. per un termini que
finalitza el dia trenta de setembre de l'any dos mil vint-i-nou. Constituïda sobre aquesta finca, al
foli 205 del tom 2366, llibre 78, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa,
Fernando Marcos Pérez-Sauquillo Conde, el dia trenta de Setembre de l'any mil nou-cents
noranta-nou, que va motivar amb data vint-i-quatre de Febrer de l'any dos mil, la inscripció 7a;
subrogada i modificada la hipotecada la inscripció 7a, a favor del BANCO ESPAÑOL DE CREDITO,
SA, quedant en el modificat en el següents termes: Mitjançant acta de notificació i requeriment
autoritzada el dia divuit de juny de dos mil deu, pel Notari de Madrid, Alejandro Miguel Velasco
Gómez, finalitzada en cinc de Julio de dos mil deu, s'acredita: - que Banco Español de Credito,
SA, ha notificat al creditor anterior de la subrogació expressada. - Caixa d'Estalvis de Terrassa ha
expedit la certificació del saldo pendent d'aquest deute, en els set dies posteriors a la citada
notificació, sense que el mateix hagi exercitat el seu dret a enervar la subrogació en el termini
de quinze dies. D'aquesta certificació expedida d dia vint-i-tres de juny de dos mil deu, resulta
que la quantitat total pendent és igual a la suma de seixanta-quatre mil cent seixanta-set euros
divuit cèntims, dels quals corresponen: seixanta-tres mil tres cents noranta euros vuitanta-cinc
cèntims de capital, cent quaranta-dos euros quaranta-dos ànims d'interessos ordinari, i sis-cents
trenta tres euros noranta-un cèntims de comissions. Donat el transcurs del temps des de la data
d'expedició de la citada certificació, s’ha reportat una quota que ha estat satisfeta, de manera
que a data de l'atorgament de l’escriptura motiu d'aquest seient, Banco Español de Crédito, SA
calcula sota la seva responsabilitat la quantitat total pendent, que ascendeix a seixanta-tres mil
nou-cents cinc euros cinquanta-vuit cèntims, dels quals corresponen: seixanta-tres mil cent
noranta-sis euros seixanta-cinc cèntims a capital, setanta-sis euros noranta-sis cèntims a
interessos ordinaris i sis-cents trenta-un euros noranta-set cèntims a comissions. Banc Español
de Credito, SA, presta al deutor la quantitat de seixanta-tres mil cent noranta-sis euros seixantacinc cèntims. Banco Español de Crédito, SA, amb el consentiment de la part deutora abona a
Caixa d'Estalvis de Terrassa, l’import total del deute, és a dir seixanta-tres mil nou-cents cinc
euros cinquanta-vuit cèntims, mitjançant dues transferències bancàries de seixanta-tres mil dossana setanta-tres euros seixanta-un cèntims -corresponent a capital i interessos- i sis-cents
trenta-un euros noranta-set cèntims corresponent a comissions-, el resguard de les quals
d'aquestes transferències s'acompanyen.
Noves condicions del préstec: Interessos. des de la data d'atorgament de l’escriptura motiu
d'aquest seient, fins al dia un de novembre de dos mil deu, s'aplicarà un tipus d'interès de l'un
sencer sis-centes seixanta-una mil·lèsimes per cent anual. A partir d'aquesta data, es
determinarà el tipus d’interès aplicable mitjançant l'addició de trenta-vuit onzenes de punts
percentuals a la Referència Interbancària a un any -EURIBOR- o en defecte d'això trenta-vuit
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centenes de punt al tipus mitja dels prestem hipotecaris a mas de tres anys per a adquisició
d'habitatge lliure concedits pel conjunt d'entitats, aplicant-se aquest interès per períodes de
dotze mesos. El tipus d'interès obtingut serà objecte de determines bonificacions en funció
d'una sèrie de productes o serveis bancaris que la part deutora tingui contracta amb el banc.
Interessos de demora.- qualssevol quantitats degudes per la prestatària no pagades al seu
venciment reportaran diàriament interessos moratoris a favor del banc al tipus d'afegir sis punts
percentuals al tipus d'interès nominal ordinari aplicable.
Amortització.- Termini: El present préstec té un termini de durada que finalitzarà el dia un de
setembre de dos mil vint nou. El préstec s’amortitzarà mitjançant el pagament de dues-centes
vint-i-nou quotes mensuals, comprensives de capital i interessos, a satisfer cada dia un de cada
mes natural, calculades pel sistema francès d'amortització, a pagar la primera el dia un de
setembre de dos mil deu i l’última en la data de venciment indicada, l'import del qual variarà en
funció del tipus d'interès pactat. Fins que finalitzi el període d'interès fix inicial, el préstec
s'amortitzarà per mitjà de tres quotes de tres-cents vint-i-dos euros vint cèntims cadascuna. No
obstant això, les parts estableixen un primer pagament el proper dia un del proper mes d'agost
de dos mil deu, només dels interessos reportats des de la data d'atorgament fins a aquesta data,
començant a explicar el número de les citades quotes d’amortització a partir del dia immediat
al següent de dita primera pagament. Taxació: es taxa la finca hipotecada a l’efecte de subhasta
en la quantitat de dos-cents deu mil cent cinquanta euros amb quaranta-sis cèntims. Tot això
mitjançant escriptura autoritzada el dia vuit de juliol de dos mil deu, pel Notari de Barcelona,
Juan Francisco Boisan Benito, que va motivar la inscripció d dia sis de setembre de dos mil deu.
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FINCA RESULTANT 12
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 658,65 m2
QUOTA EN EL CLP: 5,56 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 12 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Porció de terreny en terme de Vacarisses, en el punt denominat Camí de la Creu o
vulgarment El Pala, de superfície sis-cents cinquanta-vuit amb seixanta cinc metres quadrats
(658,65 m2). AFRONTA: al capdavant, en línia recta de dinou metres cinquanta centímetres amb
Camí de l'Oest; dreta entrant, parcel.la dues, en línia de trenta-tres metres; esquerra amb terreny
que serà cedit pera vials i al fons, amb torrent. Referència Cadastral:
5569602DG0056N0001QG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 1848,
llibre 48 de Vacarisses, foli 26, finca 2.903.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569611DG0056N0001OG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Carlos Conejo Doblas, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, i a
María Dolores Godino Colorado, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per subrogació
real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular per títol de
compravenda atorgada davant del Notari de Sabadell Javier Micó Giner el 22.06.1999.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.

CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 11.507,11.-€,
que correspon a un 0,56% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
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Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 13
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 596,38 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,50 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 13 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Habitatge unifamiliar situat al carrer Oest número cinc del terme municipal de
Vacarisses. Es compon de dues plantes, una planta semisotan destinada a garatge, habitatge i
un porxo, amb una total superfície construïda de noranta-sis metres setanta-vuit decímetres
quadrats; i una planta baixa, destinada a habitatge, de superfície construïda setanta-tres metres
setanta-cinc decímetres quadrats, aquestes plantes es troben comunicades entre si, mitjançant
escala interior. Edificada sobre una porció de terreny de forma irregular, de superfície cinc-cents
noranta-sis amb trenta-vuit metres quadrats ( 596,38 m2), dels quals noranta-sis metres setantavuit decímetres quadrats correspon l'ocupació de l’habitatge, més una bassa de vint-i-quatre
metres quadrats, i dues construccions auxiliars destinades a trasters, de superfície quinze metres
quadrats i sis metres setanta-cinc decímetres quadrats, respectivament, sent la resta de terreny
edificat destinat a jardí. AFRONTA: Nord, carrer de la Urbanització; Sud, torrent; Est, parcel.la
número dinou; Oest, parcel.la NÚMERO vint-i-u.
OBSERVACIONS:
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest número està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral. La finca d'aquest número disposa de cèdula d’habitabilitat concedida
el dia 13 de març de 2007 i que caduca als 15 anys, segons nota al marge de la inscripció
Referència Cadastral: 5569604DG0056N0001LG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 3412,
llibre 138 de Vacarisses, foli 62, finca 2.904.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569604DG0056N0001LG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Santiago Cendrés Cangrós, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, i a María Pilar Sánchez Hernández, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació,
titular per títol de compravenda atorgada davant del Notari de Sabadell José Antonio García Vila
el 22.05.2015.
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USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 10.419,26.-€,
que correspon a un 0,50% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
AFECCIÓ FISCAL: NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l’impost de TP/AJD de la qual va ser
al·legada no subjecta en autoliquidació, practicada amb data disset de Juny de l'any dos mil
quinze, al marge de la inscripció/anotació 7a.
AFECCIÓ FISCAL: NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l’impost de TP/AJD de la qual va ser
al·legada no subjecta en autoliquidació, practicada amb data disset de Juny de l'any dos mil
quinze, al marge de la inscripció/anotació 8a.
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FINCA RESULTANT 14
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 971,45 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,82 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 14 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Porció de terreny en terme de Vacarisses, en el punt denominat Camí de la Creu o
vulgarment El Pala, de superfície nou-cents quaranta-un amb setanta-cinc metres quadrats
(941,75 m2), és la parcel·la número vint-i-tres. AFRONTA: al nord, en línia quebrada, parcel·la
número vint-i-quatre; sud, carrer de la urbanització; Est, zona verda; Oest, en línia quebrada,
parcel·la número vint-i-tres bis. Longituds dels límits: onze metres i vint centímetres i onze
metres, d’oest a est; dinou metres cinquanta centímetres; trenta dos metres de sud a nord i deu
metres cinquanta centímetres, cinc metres, nou metres i vint-i-dos metres i cinquanta
centímetres. Referència Cadastral: no consta.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 1848,
llibre 48 de Vacarisses, foli 31, finca 2.905.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569308DG0056N0001BG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Francisco López Téllez, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, i a
Dolores Romera Castillo, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per subrogació real i en
correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular per títol de
compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona Wladimiro Gutiérrez Álvarez el
02.07.1987.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 16.972,04.-€,
que correspon a un 0,82% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
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B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 15
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.446,90 m2
QUOTA EN EL CLP: 1,23 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 15 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Habitatge unifamiliar aïllat situada en terme de Vacarisses, en el punt denominat de
la Creu, vulgarment EI Palà, parcel·la número trenta-set, carrer Romeu, número dinou. Es
compon de planta baixa, de superfície construïda vuitanta-quatre metres vint-i-dos decímetres
quadreu, distribuïda en menjador-estar, cuina, distribuïdor, quatre dormitoris i bany; i planta
sota-coberta, de superfície construïda trenta-vuit menes vint decímetres quadrats, distribuïda en
dos dormitoris i distribuïdor. Tot això edificat sobre un solar de superfície mil quatre-cents
quaranta-sis amb noranta metres quadrats ( 1.446,90 m2). AFRONTA: al Nord, carrer de la
urbanització, en línia de trenta-sis metres cinquanta centímetres quadrats; al Sud, d'Oest a Est,
carter i parcel·les números trenta-cinc i trenta-sis, en finies respectives de setze, vint-i-un metres
cinquanta centímetres i quinze metres, Est, en línia de vint-i-tres metres seixanta centímetres,
parcel·la número trenta-sis; Oest, en línia de vint-i-tres metres, parcel·la número trenta-vuit.
Referencia Cadastral: 5569304DF0056N0001UG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 1852,
llibre 49 de Vacarisses, foli 29, finca 2.955.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569304DG0056N0001UG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a José Andrés o Jose-André Guisado Foj, pel que fa al ple domini i per
subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació de la
finca, titular per títol d’adjudicació en conveni aprovat per divorci, seguit en el Jutjat de Primera
Instància Número sis de Terrassa, segons actuacions de divorci de mutu acord número
111/2006, segons manament de data vint-i-dos de març de l'any dos mil sis, que va motivar la
Inscripció 9a, de data quatre d'abril de l'any dos mil sis.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
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La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 25.278,55.-€,
que correspon a un 1,23% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria -anteriorment Argentaria Caja Postal Y
Banco Hipotecario SA-, en garantia d'un préstec de cent disset mil cent noranta-set euros trentasis euros de capital, interessos ordinaris convinguts, que a efectes hipotecaris es fixen en el tipus
màxim del dotze per cent limitant-se aquesta responsabilitat a efecte de l’article 114 de la llei
hipotecària, a una quantitat màxima igual a l’import de cinc anualitats de tals interessos al tipus
màxim citat; del pagament dels interessos de demora pactats, limitant-se hipotecàriament la
responsabilitat per aquest concepte, de manera que aquests interessos de demora, al tipus del
vint-i-quatre enters per cent, que es fixa a aquest sol efecte, ni per si sols ni sumats als interessos
d'ordinaris pendents, sobrepassin el mateix import de cinc anualitats d'interessos ordinaris al
tipus determinat i del pagament de les costes processals, limitant-se hipotecàriament aquesta
responsabilitat a una quantitat màxima igual al tres per cent d'aquest capital; la durada del qual
serà de vint-i-cinc anys, a parir del dia dotze de novembre de l’any mil nou-cents noranta-nou.
Es taxa aquesta finca per a subhasta en dos-cents trenta-quatre mil tres-cents noranta-quatre
euros setanta-dos cèntims. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada
pel Notari de Terrassa, Fernando Marcos Pérez-Sauquillo Conde, el dia dotze de Novembre de
l'any mil nou-cent noranta-nou, que va motivar amb data vint de Gener de l'any dos mil, la
inscripció 7a.
AMPLIADA I MODIFICADA la Hipoteca de la inscripció 7a a favor del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA, quedant quant a l'ampliat en els següents termes: Ampliació del capital del
préstec.- el banc fa a la part hipotecant un préstec per import de cent seixanta-un mil vuit-cents
un euros amb vuitanta-nou cèntims, com a ampliació de l’anteriorment concedit, que la part
prestatària rep en l’atorgament mitjançant abonament en compte, obligant-se a retornar-ho,
conjuntament amb el préstec inicial i a satisfer interessos sobre les quantitats prestades
pendents de devolució, amb la garantia, manera, termini i condicions i amb les altres obligacions
pactades en l’escriptura que s'inscriu i en la qual va motivar l'anterior inscripció 7a, quan no
resultin modificades per les quals ara s’estableixen.
10. Ampliació de la responsabilitat hipotecaria: sense perjudici de la responsabilitat personal i
il·limitada de la part prestatària, el banc i la part hipotecant modifiquen la hipoteca resultant de
l'anterior inscripció 7a, ampliant-la a l'assegurament de les noves responsabilitats derivades de
l'ampliació del préstec ara concedit i que són les següents: a) La quantitat de cent seixanta-un
mil vuit-cents un euros amb vuitanta-nou cèntims al fet que ascendeix el capital del préstec
objecte de l'ampliació, com a conseqüència d’això la xifra total de capital garantida, -inicial i
ampliació-, resulta ser de dos-cents setanta-vuit mil nou-cents noranta-nou euros amb vint-icinc cèntims. b) Els interessos ordinaris en els termes convingut en l'escriptura de préstec i
ampliació, anteriorment citades, que a efectes hipotecaris es fixen en el tipus màxim establert
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en l’escriptura que s'inscriu, limitant-se a més aquesta responsabilitat, a l'efecte de l’article 114
de la llei hipotecària, en la quantitat màxima de dinou mil quatre-cents setze euros amb vint-itres cèntims; com a conseqüència d’això la xifra total d'interessos garantits, -inicial i ampliació-,
resulta ser de trenta-tres mil quatre-cents setanta-nou euros amb noranta-un cèntims. c) Els
interessos de demora, limitant-se a més aquesta responsabilitat en la quantitat màxima de
setanta-set mil sis-cents seixanta-quatre euros amb noranta-un cèntims, com a conseqüència
d’això la suma total de responsabilitat, -inicial i ampliació-, per interessos de demora resulta ser
de cent trenta-tres mil nou-cents dinou euros amb seixanta-tres cèntims. En la hipoteca
originària, es va fixar una quantia màxima igual a l’import de cinc anualitats per cobrir en la
forma en ella indicada la responsabilitat per interessos ordinaris i de demora, i a fi de facilitar la
unificació amb les xifres ara fixades per a aquestes mateixes responsabilitats respecte del capital
objecto d'ampliació, es desagrega aquella quantitat màxima, sense alterar el seu import, en la
següent forma: una anualitat per garantir els interessos ordinaris i quatre anualitats per garantir
els interessos de demora calculats al dotze per cent anual. d) les costes processals, limitant-se
hipotecàriament aquesta responsabilitat a una quantitat màxima igual al disset per cent del
capital objecte d'ampliació del préstec, i del pagament de les despeses per tributs, despeses de
comunitat i cosines de segur corresponents a la finca hipotecada que anessin anticipats pel Banc,
limitant-se hipotecàriament aquesta responsabilitat a una quantitat màxima igual al tres per
cent d'aquest capital ampliat, com a conseqüència d'això: la suma total de responsabilitat per
costes resulta ser de quaranta-set mil quatre-cents vint-i-nou euros amb vuitanta-set cèntims i
per despeses de vuit mil tres-cents seixanta-nou euros amb noranta-vuit cèntims. El termini de
durada del préstec inicialment pactat s’ha ampliat en cent trenta-sis mesos, per la qual cosa
conclourà el trenta-u de març de dos mil trenta-sis, data de venciment de l’última quota. Tot
això en escriptura autoritzada a Terrassa, pel Notari de la mateixa, Alfredo Arbona Casp, el dotze
de maig de dos mil sis, una primera còpia de la qual esmenada mitjançant acta autoritzada pel
Notari, senyor Arbona, de data vint-i-dos de setembre de dos mil sis, que va motivar amb data
tretze d'octubre de dos mil sis, la inscripció 10a.
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FINCA RESULTANT 16
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 551,03 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,47 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 16 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Porció de terreny en el terme municipal de Vacarisses, en el punt denominat "Camí de
la Creu" o vulgarment "El Palà", amb una superfície dc cinc-cents cinquanta-un amb tres metres
quadrats (551,03 m2); és la parcel·la número vint-i-cinc. AFRONTA: Nord, d'Est a Oest
successivament, parcel·les vint-i-tres bis i vint-i-sis; Sud, vial de la Urbanització; Est, parcel·la vinti-tres bis; i Oest, successivament de Nord a Sud, parcel·les vint-i-sis i vint-i-set Referència
Cadastral: 5569301DG0056N0001AG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 1852,
llibre 49 de Vacarisses, foli 31, finca 2.956.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569310DG0056N0001AG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Isidro Ocaña Quijada, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, i a
Inés Marín Navarro, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per subrogació real i en
correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular per títol de
compravenda atorgada davant del Notari de Ripollet, Luis Jacobo Pascual Vega el 02.10.2001.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 9.626,95.-€, que
correspon a un 0,47% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 17
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 814,49 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,69 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 17 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Habitatge unifamiliar situat en el terme municipal de VACARISSES, carrer Camí de la
Creu número setze, composta d'una sola planta, de superfície total construïda vuitanta-quatre
metres cinquanta-nou decímetres quadrats, distribuïda a estar-menjador, cuina, rebedor, tres
habitacions, bany i dos despatxos. Està edificada sobre una porció de terreny situada en el punt
denominat Cm de la Creu o vulgarment el Palà, parcel·la sis-B, amb una superfície de vuit-cents
catorze amb quaranta-nou metres quadrats (814,49 m2). AFRONTA: Nord, amb la finca que se
segrega o parcel·la A; Sud. Camí de la Creu; Est, parcel·les números cinc i deu de Sud a Nord; i
Oest, parcel·les números set i vuit de la Urbanització. Referència Cadastral:
5868013DG0056N0001HO.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 1852,
llibre 49 de Vacarisses, foli 35, finca 2.957.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868013DG0056N0001BG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Diego Rodríguez Acevedo, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, i a Mercedes García Sanz, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular
per títol de compravenda atorgada davant del Notari de Sabadell, José Antonio Simón
Hernández el 28.12.2005.
Segons indica la documentació facilitada per l’Ajuntament, S’adjudica a Óscar Almansa Méndez,
i Laura Torrente Reyes. Transmissió pendent d’inscripció i d’acreditació.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
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CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 14.229,82.-€,
que correspon a un 0,69% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor de Caja de Ahorros de Valencia Castellón y Alicante -BANCAJA-, en garantia
d’un préstec per la quantitat de dos-cents vint-i-dos mil euros de capital lliurades a la part
prestatària mitjançant abonament en compte obert al seu nom en la pròpia entitat creditora; i
un quinze enters per cent del mateix per a costes; fins a un màxim equivalent a dos anys
d'interessos al tipus màxim del tres enters, setanta centèsimes per cent; i fins a un màxim
equivalent a tres anys al tipus màxim del nou enters, setanta centèsimes per cent per a
cobertura, si escau, de possibles interessos de demora; i fins a un màxim equivalent al dos enters
per cent del principal garantit per a cobertura, si escau, de les despeses, impostos i tributs. la
durada del préstec serà des del dia de l’atorgament del document que s'inscriu fins al dia cinc
de gener de dos mil trenta-sis. A tal efectes, la part deutora o hipotecant fixa corn a domicili per
a la pràctica de requeriments i notificacions el de cl Camí de la Creu, número 16, de Vacarisses,
i com a preu per a la seva subhasta dos-cents setanta-vuit mil vuit-cents noranta-nou euros amb
setanta-dos cèntims. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel
Notari de Sabadell, José Antonio Simón Hernández, el dia vint-i-vuit de Desembre de l'any dos
mil cinc, que va motivar amb data vint-i-sis de gener de l'any dos mil sis, la inscripció 6a.
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FINCA RESULTANT 18
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 666,36 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,56 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 18 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: CASA destinada a habitatge unifamiliar aïllat, situada en el terme municipal de
Vacarisses, en el punt denominat Camí de la Creu o vulgarment "El Palà", avui assenyalada amb
el número quatre al carrer Nord. Composta de: planta semisotan, destinada a garatge amb una
superfície construïda de trenta metres quadrats; planta baixa, destinada a habitatge amb una
habitació, cuina, saló-menjador, bany, planxador, i un porxo i una terrassa exterior, amb una
superfície construïda de vuitanta-set metres deu decímetres quadrats; i planta primera o
bajocubierta, amb dormitori, un vestidor, un bany i una terrassa, amb una superfície construïda
de quaranta-sis metres deu decímetres quadrats; tot això fa un total de cent seixanta-tres metres
vint decímetres quadrats construïts, cent tres metres cinquanta-cinc decímetres quadrats de
superfície útil d'habitatge i deu metres vint-i-dos decímetres quadrats de terrasses. Ha estat
edificada sobre una porció de terreny de superfície sis-cents seixanta-sis amb trenta-sis metres
quadrats (666,36 m2), dels quals ocupa l'edificat cent metres trenta-un decímetres quadrats,
destinant-se la resta de l'extensió superficial a jardí. I en el seu conjunt AFRONTA: al Nord, amb
carrer de l'Oest en línia corba de set metres quaranta-dos centímetres, deu metres quinze
centímetres i nou mares vint-i-sis centímetres; Sud, amb parcel·la dues en línia de quinze metres
setanta-cinc centímetres i amb parcel·la tres o C est línia d'onze metres trenta-dos centímetres;
Est, parcel·la vuit en línia de trenta-tres metres quaranta centímetres, i Oest, carrer Nord, en línia
de disset metres seixanta-sis centímetres. Està proveïda de les corresponents instal·lacions
elèctriques, sanitàries, desguassos i altres pròpies a la seva destinació. Referència Cadastral:
5868010G0056N0001TG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, tom 1852,
llibre 49 de Vacarisses, foli 39, finca 2.958.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868022DG0056N0001TG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Yolanda Valbuena Castillo, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, i a Mònica Valbuena Castillo, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular
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per títol de compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona, Carlos Masía Martí el
31.01.2000.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.

CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 11.641,87.-€,
que correspon a un 0,56% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor de BANKINTER SA, en garantia d'un préstec de cent trenta-nou mil dos-cents
vint-i-dos amb seixanta-sis euros de capital, interessos ordinaris fins a un màxim de dinou mil
cent setanta amb noranta-cinc euros, interessos de demora fus a un màxim de vint-i-sis mil
quatre-cents cinquanta-dos amb trenta-un euros, la quantitat de quinze mil trenta-dues amb
seixanta-sis euros per a costes i despeses. Es taxa en cent noranta-dos mil quatre-cents setanta
euros cinc cèntims, per un termini que finalitza el vint-i-u de març de l'any mil trenta-u.
Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari Barcelona, Jaime
de Manuel de Castro Fernàndez, el dia vint-i-u de Juny de l'any dos mil u, que motivar amb data
divuit d'abril de l'any dos mil un, la inscripció ampliada mitjançant escriptura autoritzada pel
Notari de Barcelona, Rocío Maestre Cavanna, el dia vint d'Octubre de dos mil tres, que va
motivar amb data 16 de febrer 2004, la inscripció 7a.
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FINCA RESULTANT 19
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.836,07 m2
QUOTA EN EL CLP: 1,55 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 19 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: CASA UNIFAMILIAR edificada sobre una porció de terreny en el terme municipal de
Vacarisses, en el punt denominat "Camí de la Creu" o vulgarment "El Pala", parcel·la número
quinze, de superfície mil vuit-cents trenta-sis amb set metres quadrats (1.836,07 m2). AFRONTA:
al Nord, amb carrer de la urbanització; Sud, parcel·les setze i setze bis; Est, parcel·la número
catorze de la urbanització; i Oest, parcel·la número disset de la urbanització." Referència
Cadastral: 5868002DG0056N0001.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
2.959, al volum 1852, llibre 49, foli 40.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868002DG0056N0001JG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Juan Montoya Úbeda, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, i a
Teresa Palomares Oliver, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per subrogació real i en
correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular per títol de
compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona, Wladimiro Gutiérrez Álvarez el
17.03.1983.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 32.077,68.-€,
que correspon a un 1,55% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
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Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
FINCA RESULTANT 20
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 647,63 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,55 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 20 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Habitatge unifamiliar aïllat, situada en el terme de Vacarisses, "Camí de la Creu"
carrer de l'Oest NÚMERO 6B, composta de planta baixa amb una superfície de setanta-cinc
metres, setanta-set decímetres quadrats i planta primera de setanta-tres metres setanta-set
decímetres quadrats. Ambdues plantes comunicades mitjançant escala interior i distribuïdes en
diverses dependències i serveis. El solar on se situa té una superfície de sis-centsquaranta-set
amb seixanta-tres metres quadrats (647,63 m2). AFRONTA: al Nord, parcel·la vint-i-quatre; Sud,
respectivament d'Oest a Est, parcel·la vint-i-cinc i carrer de la Urbanització; Est, parcel·la vint-itres; Oest, respectivament de Sud a Nord, parcel·les vint-i-cinc i vint-i-sis. Referència cadastral:
5569309DG0056N.·
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
2.960, al volum 1852, llibre 49, foli 44.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569309DG0056N0001YG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Miguel Sabalete López, pel que fa al ple domini i per subrogació real
i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació de la finca titular per
títol de compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona, Javier Micó Giner, el 08.08.1997.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 11.314,64.-€,
que correspon a un 0,55% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
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B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor UNION DE CREDITOS IMMOBILIARIOS SA EFC, en garantia d'un préstec de
SEIXANTA-NOU MIL SET-CENTS DISSET AMB QUARANTA EUROS de capital, interessos ordinaris
de DOTZE mesos i fins a un màxim de DOTZE MIL CINC-CENTS QUARANTA-NOU AMB TRETZE
EUROS, interessos de demora de TRENTA-SIS mesos fins a un màxim de TRENTA-SET MIL SISCENTS QUARANTA-SET AMB QUARANTA EUROS, la quantitat de DEU MIL QUATRE-CENTS
CINQUANTA-SET AMB SEIXANTA-U EUROS per a costes i despeses d'execució judicial o
extrajudicial, i la quantitat de TRES MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC AMB VUITANTA-SET
EUROS per a despeses degudes que, sent de compte de la part hipotecante, hagin estat pagats
per UCI, i que estiguin relacionats amb la conservació de la garantia, tals com a impostos, taxes,
arbitris, cosines de segur i despeses de comunitat. Taxada en CENT TRENTA-TRES MIL VUITCENTS CINQUANTA-SET EUROS QUARANTA-UN CÈNTIMS. Per un TERMINI de TRES-CENTS
SEIXANTA mesos, a partir del dia cinc de Setembre de l'any mil nou-cents noranta-set.
Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notario Sabadell, a vuit
d'Agost de mil nou-cents noranta-set, davant el Notari de la mateixa, Javier Micó Giner, que va
motivar amb data nou d'octubre de l'any mil nou-cents noranta-set, la inscripció 5a.-
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FINCA RESULTANT 21
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.777,63 m2
QUOTA EN EL CLP: 1,51 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 21 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR aïllat, situada en terme de Vacarisses, en el punt
denominat "Camí de la Creu", o vulgarment "El Pala", carrer LA CREU, número DIVUIT; consta de
planta baixa i planta pis. La planta baixa, està destinada a habitatge, amb diverses dependències
i serveis, amb una superfície construïda de cent nou metres noranta-cinc decímetres quadrats,
més vuit metres trenta-vuit decímetres quadrats de porxo. La planta piso, està destinada a
habitatge, amb diverses dependències i serveis, amb una superfície construïda de seixanta-tres
metres noranta-tres centímetres quadrats més set metres seixanta-vuit decímetres quadrats de
terrassa. Ambdues plantes es comuniquen per mitjà d'escala interior. Edificada sobre una porció
de terreny de superfície mil set-cents setanta-set amb seixanta-set metres quadrats (1.777,67
m2), és part de la parcel·la número set i vuit. La resta del solar sense edificar està destinat a jardí
i espais exteriors, que circumden la casa pels quatre vents. AFRONTA: En junt, pel seu front, o
entrada, en línia de cinquanta metres seixanta centímetres, amb el carrer Camí de la Creu, per
la dreta entrant, Est, en línies de vint metres setanta centímetres i disset metres vint-i-cinc
centímetres, amb parcel·la número sis, per l'esquerra, Oest, en línia de trenta-quatre metres
quaranta centímetres, amb parcel·la número nou, i pel fons, en línies de quinze metres setanta
centímetres i dinou metres quaranta-cinc centímetres, amb finca segregada, carrer L'Est, número
quatre." Referència Cadastral: 5868014DG0056N0001YG”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
2.961, al volum 1852, llibre 49, foli 47.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868014DG0056N0001YG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Maria Luisa Ordóñez Bernardo, pel que fa al ple domini i per
subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació de la
finca, titular per títol d'Adjudicació en conveni aprovat per sentència ferma de separació
matrimonial, segons testimoniatge de la sentència lliurat pel Jutjat de Primera Instància número
19 de Barcelona, el 09.10.2000, i posterior descripció de resta en virtut d'escriptura autoritzada
pel Notari de Barcelona Ricardo Ferrer Marsal, el 21.07.2005.
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USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 30.056,68.-€,
que correspon a un 1,51% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, en garantia d'un préstec de DOSCENTS MIL EUROS de capital, interessos ordinaris fins a un màxim de VINT-I-QUATRE MIL EUROS,
al tipus màxim del DOTZE PER CENT anual, interessos de demora fins a un màxim de SETANTADOS MIL EUROS, al tipus màxim del DINOU PER CENT anual, la quantitat de TRENTA-QUATRE
MIL EUROS per a costes, la quantitat equivalent al DISSET PER CENT del capital per a costes, la
quantitat de SIS MIL EUROS per a despeses, la quantitat equivalent al TRES PER CENT del capital
per a despeses. Taxada en la quantitat de TRES-CENTS TRENTA-VUIT MIL TRES-CENTS NORANTADOS EUROS NORANTA-VUIT CÈNTIMS. Per un TERMINI de TRES-CENTS MESOS, que finalitza el
dia trenta-u d'Agost de l'any dos mil trenta-dos. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant
escriptura autoritzada pel Notari d'Abrera, Matilde Farriol Bonet, el dia cinc d'Agost de l'any dos
mil cinc, que va motivar amb data dinou d'Octubre de l'any dos mil cinc, la inscripció 5a,
ACCEPTADA mitjançant diligència de data cinc d'Agost de 2.005, que va motivar amb data dinou
d'octubre de dos mil cinc, MODIFICADA en escriptura autoritzada A Barcelona, pel Notari de la
mateixa Juan José de Palacio Rodríguez, com a substitut del seu company de residència JaimeManuel de Castro Fernàndez, per impossibilitat accidental del mateix i per al seu protocol, el
vint-i-u d'Agost de mil set, que va motivar amb data vint-i-sis de Setembre de dos mil set, la
inscripció 6a.-
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FINCA RESULTANT 22
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.295,81 m2
QUOTA EN EL CLP: 1,10 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 22 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, situada en terme de Vacarisses, carrer Oest,
número tres, sector La Creu. Es compon de: Planta Soterrani, destinada a garatge, amb una
superfície construïda de cent set metres setanta-dos decímetres quadrats; planta baixa, amb una
superfície construïda de cent cinquanta metres vuit decímetres quadrats, amb diverses
dependències, habitacions i serveis i planta golfa, amb una superfície construïda de seixanta-tres
metres noranta-nou decímetres quadrats. Les plantes es comuniquen per escala interior. S'ha
edificat sobre el solar de la seva situació, de mil dos-cents noranta-cinc amb vuitanta-un metres
quadrats (1.295,81 m2), sent la resta jardí. AFRONTA: Nord, carrer Oest, número 3, Sector La
Creu, en línia de vint-i-set metres vuitanta centímetres; Oest, en línia de quaranta-quatre metres
cinquanta centímetres, parcel·la número vint; Sud, en línia de vint-i-vuit metres setanta
centímetres, carrer mitjançant petit torrent; Est, de Sud a Nord, parcel·les números divuit i divuit
bis."
Observacions.Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5569605DG0056N0001TG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
2.962, al volum 032780, llibre 126, foli 115.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569605DG0056N0001TG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Agustín Gonzalo Sánchez Galera, pel que fa al ple domini d’una
meitat indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, i a Isabel González Caparrós, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular
per títol de compravenda atorgada davant del Notari de Barberà del Vallès, Miguel Estella
Garbayo, el 11.06.1999.
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USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 22.638,88.-€,
que correspon a un 1,10% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL, en garantia d'un préstec de CENT TRENTA
MIL QUATRE-CENTS DINOU AMB SEIXANTA-DOS EUROS de capital, interessos ordinaris fins a un
màxim de SETZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-DOS AMB VUITANTA-SET EUROS, interessos de
demora fins a un màxim de DEU MEL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC AMB VINT-I-CINC EUROS,
al tipus màxim del VINT AMB CINQUANTA PER CENT anual, la quantitat de VINT MIL CINC-CENTS
CINQUANTA-QUATRE AMB SEIXANTA-U EUROS per a costes i despeses. Taxada en subhasta en
CENT SEIXANTA-TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS TRES CÈNTIMS. Per un TERMINI
de TRES-CENTS mesos, que finalitza el dia trenta de Juny de l'any dos mil vint-i-quatre.
Mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barbera Del Valls, Miguel Estella Garbayo, el dia
onze de Juny de l'any mil nou-cents noranta-nou, que va motivar amb data vint-i-set d'Octubre
de l'any mil nou-cents noranta-nou, la inscripció 5a.HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL, en garantia d'un préstec de CENT
VUITANTA MIL EUROS de capital, interessos ordinaris fins a un màxim de SET MIL SIS-CENTS
CINQUANTA EUROS, interessos de demora fins a un màxim de TRENTA MIL SIS-CENTS EUROS, al
tipus màxim del VUIT AMB CINQUANTA PER CENT anual, la quantitat de VINT-I-SIS MIL CENT
EUROS per a costes i despeses. Taxada per a subhasta QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE MIL NOUCENTS VUITANTA-QUATRE EUROS CINQUANTA CÈNTIMS. Per un TERMINI de QUATRE-CENTS
VINT mesos, que finalitza el dia trenta de Novembre de l'any dos mil quaranta-u. Mitjançant
escriptura autoritzada pel Notari de Barberà del Vallès, Luis Pichó Romaní, el dia vuit de
Novembre de l'any dos mil sis, que va motivar amb data vint-i-vuit de Desembre de l'any dos mil
sis, la inscripció 6a.HIPOTECA a favor de BANCO PASTOR SA, en garantia d'un préstec de VINT-I-DOS MIL CINCCENTS EUROS de capital, interessos ordinaris de DOTZE mesos i fins a un màxim de MIL VUITCENTS EUROS, al tipus màxim del VUIT PER CENT anual, interessos de demora de VINT-I-QUATRE
mesos fins a un màxim de VUIT MIL CENT EUROS, al tipus màxim del DIVUIT PER CENT anual, la
quantitat de TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS per a costes, la quantitat de NOUCENTS SETANTA-DOS EUROS per a despeses de comunitat, impostos i cosines del segur
corresponents a la finca hipotecada. Taxada en CINC-CENTS CINC MIL CINC-CENTS VUITANTACINC EUROS TRENTA-NOU CÈNTIMS. Per un TERMINI de SEIXANTA mesos, que finalitza el dia
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vint-i-vuit de Febrer de l'any dos mil catorze. Mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de
Barberà del Vallès, José Francisco Bauzà León, el dia vint-i-sis de Febrer de l'any dos mil nou, que
va motivar amb data catorze d'Abril de l'any dos mil nou, la inscripció THIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA, en garantia d'un préstec de VINT-I-NOU
MIL CINC-CENTS EUROS de capital, interessos ordinaris fins a un màxim de DOS MIL SIS-CENTS
CINQUANTA-CINC EUROS, interessos de demora fins a un màxim de SIS MIL CENT NORANTACINC EUROS, al tipus màxim del DOTZE PER CENT anual, la quantitat de DEU MIL TRES-CENTS
VINT-I-CINC EUROS per a costes i despeses. Es Taxa en subhasta en DOS-CENTS CINQUANTACINC MIL EUROS. Per un TERMINI de CENT VINT mesos, que finalitza el dia quatre de Juny de
l'any dos mil dinou. Mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barberà del Vallès, José
Francisco Bauzà León, el dia quatre de Juny de l'any dos mil nou, que va motivar amb data quinze
de Setembre de l'any dos mil nou, la inscripció 8a.HIPOTECA a favor de BANCO BILBAO VIZCAYA SA, en garantia d'un préstec de A) DOS-CENTS
NORANTA-SIS MIL EUROS de capital del préstec. B) Del pagament dels interessos ordinaris
convinguts en les estipulacions 3a i 3a bis que, a efectes hipotecaris, es fixen en el tipus màxim
de sis per cent nominal anual, limitant-se, a més, aquesta responsabilitat, a l'efecte dels disposat
en l'article 114 de la Llei Hipotecària, en la quantitat màxima de DISSET MEL SET-CENTS
SEIXANTA EUROS. C) Del pagament dels interessos ordinaris convinguts en l'estipulació 6a, al
tipus màxim a efectes hipotecaris del vuit per cent nominal anual, limitant-se, a més, aquesta
responsabilitat, a l'efecte dels disposat en l'article 114 de la Llei Hipotecària, en la quantitat
màxima de QUARANTA-SET MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS. D) del pagament de les costes
processals, limitant-se hipotecàriament aquesta responsabilitat a una quantitat màxima igual al
deu per cent del capital del préstec; i del pagament de les despeses per tributs, despeses de
comunitat i cosines de segur corresponents a la finca hipotecada que anessin anticipats pel Banc,
limitant-se hipotecàriament aquesta responsabilitat a una quantitat màxima igual al per cent
d'aquest capital. En conseqüència l'import total màxim de responsabilitat per cadascun
d'aquests dos conceptes és de VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS EUROS i de CINC MIL NOU-CENTS VINT
EUROS . Per un TERMINI de QUATRE-CENTS VUITANTA mesos, que finalitza el dia trenta-u de
Julio de l'any dos mil cinquanta-set. TAXADA PER A SUBHASTA en la quantitat de DOS-CENTS
SEIXANTA-NOU MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU AMB QUARANTA-TRES EUROS. Constituïda
sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barberà del Vallès, Luis
Pichó Romaní, el dia vint-i-set de Julio de l'any dos mil disset, que va motivar amb data tretze de
Setembre de l'any dos mil disset, la inscripció 9a.Afecció fiscal: NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda
alliberada per un import de cinc mil nou-cents quaranta-nou amb seixanta euros, practicada
amb data tretze de Setembre de l'any dos mil disset, al marge de la inscripció/anotació 9a.I QUART: Documents relatius a la finca, presentats abans del tancament del Diari de l'últim dia
hàbil i pendents de despatx: número 496 del Diari 114 de data 27/07/2017, CANCEL·LACIÓ
D'HIPOTECA del notari LUIS PICHÓ ROMANÍ. PRESENTADA TELEMÀTICAMENT, remesa a les
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14:30 hores, dins de l'horari de presentació, escriptura autoritzada electrònica, atorgada a
BARBERÀ DEL VALLÈS, el vint-i-set de Julio de l'any dos mil disset, sota el NÚMERO de protocol
834/2.017 del Notari LUIS PICHÓ ROMANÍ, per la qual, BANCO PASTOR SA CANCEL·LA LA
HIPOTECA de VINT-I-DUES MIL CINC-CENTS EUROS de principal que grava la finca número 2962
de VACARISSES Idufir:" 08164000782976,
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FINCA RESULTANT 23
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 2.041,73 m2
QUOTA EN EL CLP: 1,73 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 23 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT situada en terme municipal de Vacarisses, en el punt
denominat Camí de la Creu o El Palà, parcel·la número seixanta-quatre, avui Camí de la Creu,
número set, de superfície dos-mil quaranta-un amb setanta-tres metres quadrats (2.041,73 m2).
Està composta de dues plantes -baixa i bajocubierta-, comunicades entre si mitjançant escala
interior, amb una superfície total en junt ambdues plantes, inclosos porxos de dos-cents vint-isis metres quadrats, distribuïda de la següent manera: Planta baixa, destinada a habitatge, que
consta de menjador-estar, cuina, distribuïdor, tres dormitoris, lavabo i escala d'accés a la planta
superior, amb una superfície construïda de noranta-cinc metres quaranta-quatre decímetres
quadrats, i dos porxos, un d'un metre vuitanta decímetres quadrats i l'altre de quinze metres
setanta-sis decímetres quadrats. I planta sotacoberta, sense ús específic, que consta de dues
sales comunicades, amb una superfície construïda de cent tretze metres quadrats. Està dotada
dels serveis propis dels immobles de les seves característiques i ocupa en el terreny de la seva
ubicació el que la seva planta baixa. AFRONTA: Nord, en línia de trenta metres, carrer de la
Urbanització; Sud, en línia de trenta-tres metres cinquanta centímetres, límit de finca; Est, en
línia de cinquanta-vuit metres cinquanta centímetres, parcel·la número seixanta-tres."
Referència Cadastral: NO CONSTA.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
2.963, al volum 1852, llibre 49, foli 53.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560808DG0056S0001KM
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Luis Cordero Ramajo, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, i a
Carmen Romera Castillo, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per subrogació real i en
correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular per títol de
compravenda atorgada davant del Notari de Santa Coloma de Gramenet, Luis Rodríguez Garcia,
el 31.07.1987.
Declarada l'obra nova mitjançant escriptura atorgada en Sant Adrià de Petons, davant el Notari
Javier Pichel Pichel amb protocol 1180, el dia 6 de Julio de 2006, segons la Inscripció 3a, de data
28 de Setembre de 2006, al Foli 53, del Llibre 49, Tom 1852 de l'Arxiu.
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USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 5.670,73.-€, que
correspon a un 1,73% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 24
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.602,24 m2
QUOTA EN EL CLP: 1,36 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 24 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, situada en el terme municipal de Vacarisses, Camí
de la Creu, número trenta-tres, en el punt denominat Camí de la Creu o vulgarment El Pala,
parcel·la número cinquanta. Té una superfície total construïda, exclosa la terrassa, de dos-cents
set metres vint-i-quatre decímetres quadrats. Està composta de planta baixa, destinada a
magatzem, amb aseo i un porxo, de superfície construïda, en junt, seixanta-vuit metres
cinquanta decímetres quadrats, inclòs el porxo, de planta primera, destinada a habitatge i
distribuïda en diverses dependències i serveis i amb una terrassa situada per sobre del porxo de
la planta inferior, de superfície construïda l'habitatge vuitanta-nou metres vint-i-quatre
decímetres quadrats, i la terrassa vint-i-tres metres noranta-cinc decímetres quadrats, i de
planta bajocubierta o altell, constituïda per una zona diàfana, de superfície construïda quarantanou metres cinquanta decímetres quadrats. A la planta primera s'accedeix, a causa del desnivell
del terreny, per una escala exterior, que inicia a nivell de la planta baixa, i les plantes primera i
bajocubierta o altell es comuniquen entre si mitjançant escala interior. S'encuenta edificada
sobre una parcel·la de mil sis-cents dos amb vint-i-quatre metres quadrats (1.602,24 m2), dels
quals la construcció, ocupa una superfície de cent tretze metres dinou decímetres quadrats,
estant la superfície no edificada destinada a jardí. LIMITA pels seus quatre punts cardinals amb
el terreny sobre el qual s'assenta, i aquest al seu torn AFRONTA: al Nord, en línia de quarantasis metres cinquanta centímetres, amb el número trenta-cinc del Camí de la Creu, abans parcel·la
número quaranta-nou de la urbanització; Est, en línia de vint metres, amb Camí de la Creu, per
on té entrada; Sud, en línia de quaranta-sis metres cinquanta centímetres, amb el número trentau del Camí de la Creu, abans parcel·la número cinquanta-u de la urbanització; i Oest, en línia
formant arc de quaranta-cinc metres, límit de finca".
OBSERVACIONS:
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NUMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5560820DG0056S0001EM”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
2.964, al volum 1852, llibre 49, foli 56.
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REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560820DG0056S0001EM
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Milagros Herrero Gonzalez, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, titular per títol de compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona,
Wladimiro Gutiérrez Álvarez, el 17.03.1983.
Pel que fa a l’altra meitat indivisa, Milagros Herrero Gonzalez, és titular de l'usdefruit de la finca,
i Maria Inés Egea Herrero, de la nua propietat, ambdues titular per títol d'Herència i Obra Nova,
autoritzada pel Notari de Barcelona Rafael Ruz Núñez el 21.11.2013;
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 27.992,47.-€,
que correspon a un 1,36% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Afecció Fiscal: NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de Successions i Donacions de
la qual va ser al·legada exempta en autoliquidació, practicada amb data tretze de Febrer de l'any
dos mil catorze, al marge de la inscripció/anotació 2a.Afecció Fiscal: NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda
alliberada per un import de mil nou-cents cinquanta euros, practicada amb data tretze de Febrer
de l'any dos mil catorze, al marge de la inscripció/anotació 2a.-
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FINCA RESULTANT 25
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 3.187,56 m2
QUOTA EN EL CLP: 2,70 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 25 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR situat a Vacarisses, carrer Nord, números cinc-set. Té total
superfície construïda de quaranta-sis metres cinquanta-cinc decímetres quadrats, és discontínua
i es desenvolupa en dues construccions d'una sola planta. La construcció principal es distribueix
en: saló-menjador, cuina i un dormitori; amb l'accés directe des de l'exterior al saló-menjador i
des d'aquest a la cuina i al dormitori, té una superfície construïda de trenta-dos metres deu
decímetres quadrats. La construcció auxiliar es distribueix en: bany i traster, amb accessos
independents i directes des de l'exterior, té una superfície construïda de catorze metres
quaranta-cinc decímetres quadrats. Edificada sobre una porció de terreny de tres mil cent
vuitanta-set amb cinquanta-sis metres quadrats (3.187,56 m2). AFRONTA: Nord, en línia corba
de vint-i-dos metres cinquanta centímetres, vint-i-un metres cinquanta centímetres, quinze
metres i vint-i-tres metres seixanta centímetres, amb parcel·les vint-i-quatre i trenta-set i final
de carrer; Sud, en línia de setanta-quatre metres, amb carrer de la urbanització; esquerra
entrant, Oest, en línia de quaranta-nou metres cinquanta centímetres, amb zona verda; i Est, en
línia de quaranta-quatre metres, amb carrer de la pròpia urbanització." Referència Cadastral:
5569305DG0056N0001HG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
2.982, al volum 1852, llibre 49, foli 140.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569305DG0056N0001HG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Jordi Iborra Sala, pel que fa al ple domini i per subrogació real i en
correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació de la finca, titular per títol
de compravenda atorgada davant del Notari de Sabadell, José Antonio Simón Hernández, el
28.03.2006.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
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CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 51.394,92.-€,
que correspon a un 2,70% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
La finca queda gravada amb una servitud de pas pel seu límit nord-oest, que constitueix la
servitud de pas que conforma un pas entre els carrers Camí de la Creu i de l’Oest.

B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, en
GARANTIA d'un préstec per la quantitat de DOS-CENTS DOTZE MIL TRES-CENTS DEU EUROS, de
capital; de divuit mensualitats d'interessos remuneratoris al tipus de tres enters, vint-i-cinc
centenes per cent, excepte modificació pactada, d'acord amb els termes del contracte, i de vinti-quatre mesos d'interessos moratoris al tipus pactat, sense que en cap de tots dos casos pugui
sobrepassar-se el límit màxim de tretze enters per cent, i de la quantitat de TRENTA-UN MIL
VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS que s'estipulen per a costes i
despeses. TAXEN la finca hipotecada, per tots i cadascun d'aquests procediments, com a preu
de la mateixa, a fi que serveixi de tipus en la subhasta, en la quantitat de TRES-CENTS SETZE MIL
EUROS. La durada d'aquest préstec serà de TRES-CENTS SEIXANTA MESOS explicats des de vinti-vuit de març de dos mil sis. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada
pel Notari de Sabadell, José Antonio Simón Hernández, el dia vint-i-vuit de Març de l'any dos mil
sis, que va motivar amb data vint-i-dues de Maig de l'any dos mil sis, la inscripció 4a.-
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FINCA RESULTANT 26
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.327,00 m2
QUOTA EN EL CLP: 1,12 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 26 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: CASA UNIFAMILIAR AÏLLADA, assenyalada amb el número cinc, del carrer Camí de la
Creu, de la Urbanització Camí de la Creu, del terme de Vacarisses, construïda sobre una porció
de terreny de superfície mil tres-cents vint-i-set metres quadrats (1.327,00 m2), que constitueix
la parcel·la número seixanta-cinc-A, de la Urbanització. La casa ocupa una superfície de vuitanta
metres setanta-nou decímetres quadrats del solar i es compon de dues plantes d'altura: Planta
baixa destinada a habitatge de superfície construïda vuitanta metres setanta-nou decímetres
quadrats. Planta primera destinada a habitatge de superfície construïda setanta-cinc metres
setanta-nou decímetres quadrats. La resta del terreny sense edificar es destina a pati o jardí de
la mateixa. AFRONTA: al Nord, o front, amb carrer Camí de la Creu; al Sud, fons, en línia corba
de catorze i deu metres, d'Oest a Est, amb límit de finca i torrent; a l'Est, esquerra, en línia de
quaranta-sis metres cinquanta centímetres, amb finca propietat de Narcís Gil Leyva i Ana
Ordóñez Bernardo; i a l'Oest, dreta, en línia corba de vint-i-tres i trenta-set metres, de Sud a Nord,
amb parcel·la número seixanta-cinc-bis, propietat de Luis García Rodríguez i Montserrat Ordóñez
Bernardo.
OBSERVACIONS:
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
La finca d'aquest NÚMERO disposa de cèdula d'habitabilitat concedida el dia 9 de juliol de 2013
i que caduca als 15 anys, segons nota al marge de la inscripció 12a. Referència Cadastral:
5560807DG0056S00010M.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
2.983, al volum 3374, llibre 132, foli 141.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560807DG0056S0001OM
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Alejandro José Palop Barrios, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, i a Xenia Barril Sender,pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular
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per títol de compravenda atorgada davant del Notari de Terrassa, Fernando Marcos PérezSauquillo Conde, el 02.03.2016..
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 23.183,80.-€,
que correspon a un 1,12% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual va ser al·legada exempta
en autoliquidació, practicada amb data quinze de Gener de l'any dos mil catorze, al marge de la
inscripció/anotació 10a.NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de vint-i-quatre mil quatre-cents deu amb divuit euros, practicada amb data vint-itres d'Octubre de l'any dos mil catorze, al marge de la inscripció/anotació 1 la.NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de nou mil quatre-cents vint-i-sis amb cinquanta-nou euros, practicada amb data
dinou de Juny de l'any dos mil quinze, al marge de la inscripció/anotació 12a.NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de deu mil tres-cents euros, practicada amb data vint-i-u d'Abril de l'any dos mil setze,
al marge de la inscripció/anotació 13 a.HIPOTECA a favor ING BANK NV SUCURSAL A ESPANYA, en garantia d'un préstec de: 1) CENT
TRES MIL EUROS de capital; 2) interessos ordinaris fins a un màxim d'una anualitat al deu per
cent; 3) interessos de demora fins a la quantitat màxima de TRENTA MIL NOU-CENTS EUROS; 4)
Del pagament de les costes processals limitant-se a una quantitat màxima igual al TRETZE per
cent, del capital prestat, per import de TRETZE MIL TRES-CENTS NORANTA
EUROS; i 5) del pago despeses per tributs, despeses de comunitat i cosines de segur de la finca
hipotecada que anessin anticipats pel Banc limitant-se a una quantitat màxima igual al dos per
cent, del principal del préstec per import de DOS MIL SEIXANTA EUROS. TAXADA en CENT
SEIXANTA-NOU MIL SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS Per un
TERMINI que finalitza el dia un d’Abril de l'any dos mil quaranta-u. Constituïda sobre aquesta
finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa, Fernando Marcos PérezSauquillo Conde, el dia dos de Març de l'any dos mil setze, que va motivar amb data vint-i-u
d'Abril de l'any dos mil setze, la inscripció 14 a.-
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NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de dos mil tres-cents noranta-quatre amb setanta-cinc euros, practicada amb data
vint-i-u d'Abril de l'any dos mil setze, al marge de la inscripció/anotació 14 a.-
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FINCA RESULTANT 27
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 960,76 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,81 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 27 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: porció de terreny en el terme municipal de Vacarisses, en el punt denominat Camí de
la Creu o vulgarment El Pala; de superfície nou-cents seixanta amb setanta-sis metres quadrats
(960,76 m2); és la parcel·la número cinc. AFRONTA: al Nord, en línia de vint-i-vuit metres deu
centímetres, parcel·la número deu; Sud, en línia de vint-i-set metres setanta-cinc centímetres,
carrer de la Urbanització; Est, en línia de trenta-quatre seixanta centímetres, parcel·la número
quatre; Oest, en línia de trenta-nou metres setanta centímetres, parcel·la número sis."
OBSERVACIONS
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5868012DG0056N0001AG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
2.984, al volum 1852, llibre 49, foli 147.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868012DG0056N0001AG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Nieves Bernardo Garcia, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, per liquidació de societat conjugal, autoritzada pel notari de Barcelona Ariel Sultà
Benguigui, 16.01.2013. Maria Luisa Ordóñez Bernardo; Nieves Angeles Ordóñez Bernardo;
Montserrat Ordóñez Bernardo; César Gerardo Ordóñez Bernardo; i Ana Cristina Ordóñez
Bernardo, són titulars, cadascú, del ple domini i per subrogació real i en correspondència amb
la seva aportació al Projecte de reparcel·lació d'una desena part indivisa d'aquesta finca titular
per títol d'herència intestada, autoritzada pel notari de Barcelona Ariel Sultà Benguigui,
16.01.2013.
Segons indica la documentació facilitada per l’Ajuntament, S’adjudica a Pau Cazorla Payan.
Transmissió pendent d’inscripció i d’acreditació.
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USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 16.785,28.-€,
que correspon a un 0,81% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de Successions i Donacions, practicada amb
data quatre de Març de l'any dos mil tretze, al marge de la inscripció/anotació 2a.Anotació preventiva d'embargament LLETRA A, sobre una desena part indivisa d'aquesta finca,
a favor de TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -UNITAT DE RECAPTACIÓ EXECUTIVA
N°08/21 DE TERRASSA-, contra Nieves Angeles Ordóñez Bernardo, seguit en Tresoreria General
de la Seguridad Social, en reclamació de MIL CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB QUINZE
CÈNTIMS de principal, TRES-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS de recàrrec de
constrenyiment, CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS d'interessos, VINT-I-UN
EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per a costes reportades, i SEIXANTA EUROS per a costes i
interessos pressupostats, en total DOS MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT
CÈNTIMS. Havent-se ordenat tal anotació en virtut de manament expedit amb data vint-i-set de
setembre de dos mil setze, que va motivar aquesta anotació amb data vint-i-u d'octubre de l'any
dos mil setze.
S'ha expedit en el dia vint-i-u d'octubre de dos mil setze, la certificació de dominí i càrregues
d'aquesta finca, en relació amb l'anotació d'embargament lletra A.
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FINCA RESULTANT 28
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 852,44 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,72 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 28 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Porció de terreny en el terme municipal de VACARISSES, en el punt denominat "Camí
de la Creu" o vulgarment "El Pala", de superfície vuit-cents cinquanta-dos amb quaranta-quatre
metres quadrats (852,44 m2); és la parcel·la número DOTZE. AFRONTA: Est, parcel·les Números
tretze i dos; Sud, parcel·la número tres; Oest, de Sud a Nord, parcel·les Números quatre i onze; i
Nord, d'Est a Oest, parcel·la número tretze i carrer." Referència Cadastral: NO CONSTA.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
2.895, al volum 1852, llibre 49, foli 149.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868017DG0056N0001PG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Antonio Guntin Pérez, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, i a
Matilde Sánchez Avila, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per subrogació real i en
correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular per títol de
compravenda atorgada davant del Notari de Terrassa, José Luis Peiré Aguirre, el 16.07.1996.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 1.456,59.-€, que
correspon a un 0,72% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
La finca queda gravada amb una servitud de pas que travessa la finca de nord a sud pel seu límit
est, que constitueix la continuació de la servitud de pas que travessa la finca registral 3.402 i que
conforma un pas entre els carrers Camí de la Creu i de l’Est.
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B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 29
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.498,27 m2
QUOTA EN EL CLP: 1,27 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 29 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“RÚSTICA: Porció de terreny rústic, situat en el término de Vacarisses, procedent de l'Heretat
Pala, que mesura mil quatre-cents noranta-vuit amb vint-i-set metres quadrats (1.498,27 m2).
AFRONTA: Nord, amb torrent; Sud, amb camí sense sortida; Est, amb un altre torrent o riera; i
Oest, amb camí de Monistrol Vacarisses. Referència Cadastral: NO CONSTA.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.015, al volum 1874, llibre 50, foli 159.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 6067202DG0066N0001TL
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Juan Díaz Cabrera, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, i a
Concepcion Martínez Méndez, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per subrogació
real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular per títol de
compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona, Tomàs Gimenez Duart,, el 04.05.1983.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de26.176,03.-€,
que correspon a un 1,27% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Amb un DOMINI DIRECTE a favor Juan De Vilallonga Girona, a qui S’adjudica per adjudicació en
la divisió de béns practicada amb els co- titulars de l'expressat dret real Salvador i Maria Antònia
de Vilallonga de Carcer, en escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona don Luis Roca Sastre
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Muncunill, a vint-i-set de Juliol de mil nou-cents setanta-o, ratificada per altra autoritzada pel
propi Notari, a vint-i-quatre d'Agost del mateix any, que, juntament amb un testimoniatge de la
descripció de tots els béns objecte de divisió lliurat pel citat Notari, a vint-i-set de Juliol de mil
nou-cents setanta-o, va motivar, amb data vuit de Març de mil nou-cents setanta-sis, la
inscripció 3a i posterior extinció d'usdefruit i consolidació, que va motivar amb data quinze de
novembre de dues la meva deu, la inscripció 3a de la finca numero 1818, al foli 243 del Tom
1123, llibre 29 de Vacarisses. Al marge de la citada inscripció de domini, consta la nota de la
Disposició Transitòria 3a de la Llei de Censos del Parlament de Catalunya 6/1990 de 16 de Març,
quedant acreditada la vigència del cens.
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FINCA RESULTANT 30
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.415,05 m2
QUOTA EN EL CLP: 1,20 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 30 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Porció de terreny en el municipal de Vacarisses, en el punt denominat CAMÍ DE LA
CREU o vulgarment EL PALA, de superfície mil quatre-cents quinze amb cinc metres quadrats
(1.415,05 m2). AFRONTA: Nord, en línia de trenta-cinc metres, parcel·la número seixanta-set,
Oest, en línies de Sud a Nord, de tretze metres, sis metres trenta centímetres, vint-i-cinc metres i
vint metres, parcel·la número u, Est, en línia de trenta-dos metres, carrer que va a les piscines,
Sud, en línies d'Oest, a Est, en línia de tretze metres cinquanta centímetres, onze metres
cinquanta centímetres i trenta-nou metres, finca de Teresa Acosta Viñals." Referència Cadastral:
NO CONSTA.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.326, al volum 1995, llibre 56, foli 88.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868024DG0056N0001MG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Teresa Acosta Vinyals, pel que fa al ple domini i per subrogació real
i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació de la finca, titular per
títol de compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona, Wladimiro Gutiérrez Álvarez,
l’11.02.1985.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 24.722,10.-€,
que correspon a un 1,20% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
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Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
FINCA RESULTANT 31
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 2.014,04 m2
QUOTA EN EL CLP: 1,71 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 31 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Porció de terreny consistent en la parcel·la lletra A, situada en el terme de Vacarisses,
partida Camí de la Creu, amb una superfície de dos mil catorze amb quatre metres quadrats
(2.014,04 m2). LINDA: Nord: carrer de nova obertura en finca matriu; Sud, Antonia Xipell i Juan
Plans; Est, confluència del referit carrer i barranc; i Oest, parcel·la número seixanta-sis de la
urbanització.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3286, al volum 2005, llibre 57, foli 148.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560805DG0056S0001FM
ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini i per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació a l’Ajuntament de Vacarisses, titular per títol de cessió
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari d’Olesa de Montserrat Ángel García Diz, elevada a
públic el 26.07.1985.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
4CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 35.186,96.-€,
que correspon a un 1,71% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 32
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 5.042,17 m2
QUOTA EN EL CLP: 00 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 32 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Porció de terreny consistent en la parcel·la lletra B, situada en el terme de Vacarisses,
partida Camí de la Creu, amb una superfície cinc-mil quaranta-dos amb disset metres quadrats
(5.042,17 m2). LINDA: Nord: carrer de nova obertura en finca matriu; Sud, carrer de nova
obertura i parcel·la número cinquanta-nou de la urbanització; Est, parcel·la vint-i-dues de la
urbanització; i Oest, carrer de nova obertura en finca matriu.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.287, al volum 2005, llibre 57, foli 151.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569601DG0056N0001GG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini i per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació a l’Ajuntament de Vacarisses, titular per títol de cessió
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari d’Olesa de Montserrat Ángel García Diz, elevada a
públic el 26.07.1985, i titular per títol de cessió obligatòria i gratuïta pendent d’inscripció.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau Cs – Serveis tècnics.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
Lliure de càrregues i gravàmens.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 33
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.152,34m2
QUOTA EN EL CLP: 00 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 33 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Porció de terreny consistent en la parcel·la lletra C, situada en el terme de Vacarisses,
partida Camí de la Creu, amb una superfície de mil dos-cents setanta-sis amb vuitanta-sis metres
quadrats (1.276,86 m2). LINDA: Nord: parcel·la vint-i-quatre de la urbanització i resta de finca
matriu;Sud, carrer de nova obertura en finca matriu; Est, parcel·la trenta-cinc de la urbanització;
i Oest, parcel·la vint-i-tres de la urbanització.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.288, al volum 2005, llibre 57, foli 154.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569307DG0056N0001AG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini i per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació a l’Ajuntament de Vacarisses, titular per títol de cessió
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari d’Olesa de Montserrat Ángel García Diz, elevada a
públic el 26.07.1985.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau E – Sistema d’equipaments comunitaris.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
Lliure de càrregues i gravàmens.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 34
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.181,73 m2
QUOTA EN EL CLP: 1,00 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 34 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE en planta baixa situada al carrer Raval, número deu, punt denominat
"Camí de la Creu", sector La Creu, del terme municipal de Vacarisses. Es compon d'una sola
planta, destinada a habitatge, amb una superfície construïda de cinquanta-tres metres vint-inou decímetres quadrats, distribuïda interiorment en cuina-menjador i dos dormitoris. Així
mateix, disposa d'un porxo d'entrada a la casa que té una superfície de dos metres seixanta
decímetres quadrats i un bany exterior la superfície construïda del qual és de cinc metres
vuitanta-vuit decímetres quadrats. La superfície de parcel·la ocupada per l'edificació és de
seixanta-un metres setanta-set decímetres quadrats, i la resta, és a dir, mil cent trenta-vuit
metres vint-i-tres decímetres quadrats, fins a completar la seva superfície total de mil cent
vuitanta-un amb setanta-tres metres quadrats (1.181,73 m2), corresponen a pati i jardí, en el
qual existeix construïda una edificació auxiliar destinada a magatzem d'eines de jardineria, la
superfície construïda de la qual és d'onze metres quaranta-quatre decímetres quadrats.
AFRONTA: Nord, mitjançant línia corba, parcel·la número dotze, de Julio Garrigós Garrido i
Francisca Morales Grané; Est, parcel·la número dos; Oest, parcel·la número quatre; Sud, vial de
la Urbanització.
OBSERVACIONS
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
La finca d'aquest NÚMERO disposa de cèdula d'habitabilitat concedida el dia 11 de juny de 2014
i que caduca als 15 anys, segons nota al marge de la inscripció T. Referència Cadastral:
5868010DG0056N0001HG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.402, al volum 2036, llibre 60, foli 58.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868010DG0056N0001HG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Catalunya Banc SA, el ple domini i per subrogació real i en
correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació de la totalitat de la finca
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titular per títol de dació en paga de deute, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de
Barberà del Vallès, Luis Pichó Romaní , el 25.02.2015.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 11.470,31.-€,
que correspon a un 1,00% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
La finca queda gravada amb una servitud de pas que travessa la finca de nord a sud pel seu límit
est, que constitueix la continuació de la servitud de pas que travessa la finca registral 2.895 i que
conforma un pas entre els carrers Camí de la Creu i de l’Est.
B) DE PROCEDÈNCIA.
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de deu mil set-cents dos amb quaranta euros, practicada amb data deu d'Abril de
l'any dos mil quinze, al marge de la inscripció/anotació T-
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FINCA RESULTANT 35
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 539,52 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,46 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 35 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR situat en el terme municipal de Vacarisses, en el punt
denominat Camí de la Creu o vulgarment El Pala, amb enfront del carrer Romeu, número cinc. Es
compon de planta semisótano a garatge i habitatge, amb una superfície útil de setanta-dos
metres setanta-un decímetres quadrats, planta baixa i pis destinades a habitatge, de diverses
habitacions i serveis amb una superfície construïda de cent quaranta-sis metres dinou decímetres
quadrats i cinquanta-quatre metres noranta-quatre decímetres quadrats de porxos descoberts.
Les plantes es comuniquen interiorment a través d'una escala. Edificada sobre una porció de
terreny de superfície cinc-cents trenta-nou amb cinquanta-dos metres quadrats (539,52 m2).
AFRONTA: front que és Est, en línia corba, carrer Romeu; al Nord, en línia corba de set metres
cinquanta centímetres i vint metres, amb límit d'urbanització; al Sud, en línia de quaranta-quatre
metres i cinquanta centímetres amb parcel·la seixanta-set; a l'Oest, en línia corba de vint-i-sis
metres seixanta centímetres, amb parcel·la tretze. És la parcel·la número seixanta-vuit de la
urbanització." Referència Cadastral: 5858005DG0056N0001.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.403, al volum 2981, llibre 109, foli 206.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868005DG0056N0001ZG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Carles Colomínas Guàrdia, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, i a Anna Blanxart Ribet, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular
per títol de compravenda atorgada davant del Notari de L’Hospitalet de Llobregat, Jesús-Julian
Fuentes Martínez, el 26.11.2003.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
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CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 9.425,86.-€, que
correspon a un 0,46% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor de BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, en garantia d'un préstec de
DOS-CENTS TRENTA-SET MIL QUATRE-CENTS EUROS de capital, interessos ordinaris fins a un
màxim de VINT-I-U MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET AMB TRENTA EUROS, al tipus màxim del
VUIT AMB NORANTA-CINC PER CENT anual, interessos de demora fins a un màxim de NORANTANOU MIL SET-CENTS VUIT EUROS, la quantitat de TRENTA-CINC MIL SIS-CENTS DEU EUROS per
a costes i despeses. Es Taxa aquesta finca en DOS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL CINC-CENTS
NORANTA-VUIT EUROS. Per un TERMINI de TRES-CENTS SEIXANTA mesos, que finalitza el dia un
de Novembre de l'any dos mil trenta-tres. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura
autoritzada pel Notari de L’Hospitalet de Llobregat, Jesús-Julian Fuentes Martínez, el dia vint-isis de Novembre de l'any dos mil tres, que va motivar amb data vint-i-set de Gener de l'any dos
mil quatre, la inscripció 9a.-
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FINCA RESULTANT 36
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 3.267,77 m2
QUOTA EN EL CLP: 2,77 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 36 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: CASA situada a Vacarisses, carrer DE L'EST, número NOU; composta de planta baixa
destinada part a habitatge i una altra part separada destinada a magatzem i a traster, amb una
superfície edificada de trenta-nou metres quadrats la part destinada a habitatge, dotze metres
quadrats la destinada a magatzem i cinc metres quadrats la destinada a traster, edificat sobre
un terreny solar de superfície de tres mil dos-cents seixanta-set amb setanta-set metres quadrats
(3.267,77 m2). AFRONTA: al Nord, amb el citat carrer en línies corba de trenta-sis metres vuitanta
centímetres i tretze metres cinquanta centímetres, al Sud, amb parcel·les números dotze, dos i
seixanta-vuit, en línies de setze, vint, onze i vint-i-quatre metres, d'Oest a Est, a l'Est, límit de
finca i parcel·la número seixanta-vuit de Nord a Sud, en línies de nou metres trenta centímetres
nou metres quinze centímetres i vint-i-sis metres seixanta centímetres, a l'Oest, en línia seixantaun metres cinquanta centímetres, de nord a sud, amb parcel·la número quinze, vial de la
Urbanització i en petita parteix parcel·la número dotze.
Referència Cadastral: 5868003DG0056N0001EG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.404, al volum 2036, llibre 60, foli 64.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868003DG0056N0001EG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Juana Yera Morales, que fa al ple domini i per subrogació real i en
correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació de la finca, titular per títol
de compravenda atorgada davant del Notari de Terrassa, Juan Manuel Álvarez-Cienfuegos
Suárez, el 07.11.2000.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
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CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 57.090,67.-€,
que correspon a un 2,77% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 37
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 2.342,40 m2
QUOTA EN EL CLP: 1,98 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 37 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Porció de terreny irregular, en el municipi de Vacarisses -Barcelona-, partida Camí de
la Creu, vulgarment "El Pala", parcel·la número seixanta-dos, actualment carrer de la Creu
número onze de la Urbanització Creu de Vacarisses, té una superfície de dos-mil tres-cents
quaranta-dos amb quaranta metres quadrats (2.342,40 m2) i sobre part del mateix existeix una
edificació que es compon de PLANTA BAIXA solament, distribuïda interiorment en dues
dependències, una sala -menjador-estar- habitació- i una cuina, amb una superfície construïda
de vint-i-tres metres trenta-un decímetres quadrats i una edificació auxiliar ocupada per un
traster i un bany al que s'accedeix des de l'exterior, amb una superfície construïda de tres metres
sis decímetres quadrats i de cinc metres vint-i-set decímetres quadrats, respectivament, resultant
una total superfície construïda de trenta-quatre metres seixanta-quatre decímetres quadrats.
AFRONTA: Nord, camí o carrer de la Urbanització; Est, parcel·la seixanta-tres; Oest, parcel·la
seixanta-u; Sud, finca propietat de Julià Pascual o successors".
Observacions- Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest
NUMERO està' identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir
essencialment amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5560810DG0056S00010M.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.514, al volum 2055, llibre 53, foli 31.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560810DG0056S0001OM
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Banco Popular Español SA, pel que fa al ple domini i per subrogació
real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació de la finca, titular
per títol d'adjudicació en procediment d'execució hipotecària, mitjançant testimoniatge de
decret lliurat pel Jutjat de Primera Instància número SET de Terrassa, el 18.09.2013.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
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CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 40.923,68.-€,
que correspon a un 1,98% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de quinze mil tres-cents quaranta-cinc euros, practicada amb data vint-i-cinc
d'Octubre de l'any dos mil tretze, al marge de la inscripció/anotació 12a.NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual va ser al·legada exempta
en autoliquidació, practicada amb data vint-i-cinc d'Octubre de l'any dos mil tretze, al marge de
la inscripció/anotació 13a.-
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FINCA RESULTANT 38
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 2.182,81 m2
QUOTA EN EL CLP: 1,85 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 38 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR situat en el terme municipal de Vacarisses, en el punt
denominat Camí de la Creu, conegut vulgarment pel Pala, que constitueix la parcel·la número
vint-i-sis, carrer Oest assenyalada amb el número deu, abans carrer sense NÚMERO; edificada
sobre un solar de dos mil cent vuitanta-dos amb vuitanta-un metres quadrats (2.182,81 m2),
composta de planta baixa amb una superfície de setanta-quatre metres quadrats i porxoterrassa, de superfície vint-i-vuit metres quaranta decímetres quadrats; consta de menjadorestar, dos dormitoris, bany, cuina, rebedor, passadís i terrassa, estant el no construït destinat a
jardí. AFRONTA: Nord o fons, amb finca segregada; Est, en línia de quaranta-tres metres
cinquanta centímetres, parcel·la número vint-i-tres bis; Sud, en línia corba de trenta-vuit amb
setanta centímetres, nou metres seixanta centímetres i trenta-cinc metres deu centímetres, amb
la parcel·la vint-i-cinc i camí; a l'Oest, amb parcel·les vint-i-set bis i vint-i-vuit.
OBSERVACIONS: La finca d'aquest NÚMERO disposa de cèdula d'habitabilitat concedida el dia
tres de Maig de dos mil deu, i que caduca als quinze anys, segons s'ha acreditat per nota al marge
de la inscripció 1 la, de data vint-i-dues de Juny de 2.010.
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5569311DG0056N0001BG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.605, al volum 3397, llibre 135, foli 214.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569311DG0056N0001BG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a José Antonio Portero Garcia, pel que fa al ple domini i per
subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació de la
finca, titular per títol de reparcel·lació atorgada davant del Notari de Barberà del Vallès Luis
Pichó Romaní el 26.05.2011.
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USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.

CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 38.135,51.-€,
que correspon a un 1,85% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
SERVITUDS, constituïdes per Orientina Alfonso Pareja -com a titular que era llavors de la registral
NÚMERO 2.995- i els consorts Juan Martínez i Librada Alfonso Pareja -com a titulars que eren
llavors de la registral NÚMERO 2.900- i els també consorts Nicolàs Christodolou i Áurea Alfonso
Pareja -com a titulars que eren llavors de la registral NÚMERO 2.901-, sobre la finca registral
número 2.995, obrant al foli 54 del Tom 1.874, llibre 50 de Vacarisses, inscripció la, i, en benefici
de les registrals Números 2.900 i 2.901, obrants als folis 16 i 19 del Tom 1.848, llibre 48 de
Vacarisses, inscripcions las, següents: Primera: D'aqüeducte, per a conducció de serveis d'aigua
i en general, desguassos, llum, telèfon i qualsevol un altre similar. I, segona: De pas per a
persones, per a la conservació i reparació i constitució dels serveis antedichos. Aquestes
servituds afecten materialment una franja de terreny d'un metre d'ample per trenta-un metres
de llarg, que s'estén contigua a tota la del predi servent; tot això, segons escriptura atorgada a
Barcelona, a vint-i-dues de Julio de mil nou-cents vuitanta-tres, davant el Notari de la mateixa,
don Wladimiro Gutiérrez Álvaro, que va motivar, amb data vint-i-nou de Novembre de mil noucents vuitanta-tres, la inscripció 2a de la finca registral número 2.995 de procedència, al foli 54 i
54 tomat del Tom 1.874, llibre 50 de Vacarisses
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL, en garantia d'un crèdit fins a un límit de
CENT VINT MIL EUROS de principal, d'un màxim de TRES MIL NOU-CENTS EUROS per l'eventual
excés que pogués produir-se en tancar el compte i deure en ella la partida d'interessos, de la
quantitat màxima de QUINZE MIL SIS-CENTS EUROS d'interessos de demora reportats a partir
del tancament del compte, i de la suma de VINT MIL CENT EUROS per a costes i despeses. Es
Taxa en DOS-CENTS VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTS TRENTA EURO& VUITANTA-DOS CÈNTIMS. Per
un TERMINI que finalitza el dia catorze d'Abril de l'any dos mil trenta-quatre. Constituïda sobre
aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barberà del Vallès, José Bauzà
Corchs, el dia catorze d'Abril de l'any dos mil quatre, que va motivar amb data catorze de Juny
de l'any dos mil quatre, la inscripció 6a.HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL, en garantia d'un crèdit fins a un màxim
de TRENTA-NOU MIL EUROS en concepte de límit de crèdit, interessos ordinaris fins a un màxim
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de MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS, del pagament dels interessos de demora fins a un
màxim de SET MIL VUIT-CENTS EUROS, i la quantitat de NOU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA
EUROS per a costes i despeses. Es TAXA en CENT NORANTA-SET MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES
EUROS CINQUANTA Y DOS CÈNTIMS. Per un TERMINI màxim de dotze mesos a partir del dia vinti-dos de Desembre de l'any dos mil quatre, i es prorrogarà automàticament d'any en any, fins a
un màxim de quatre pròrrogues. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura
autoritzada pel Notari de Barberà del Vallès, José Francisco Bauzà León, el dia vint-i-dos de
Desembre de l'any dos mil quatre, que va motivar amb data quinze de Febrer de l'any dos mil
cinc, la inscripció 8a.HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL, en garantia d'un préstec de TRENTA MIL
EUROS de capital, interessos ordinaris fins a un màxim de MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS,
interessos de demora fins a un màxim de SIS MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS, i, de la quantitat
de SET MIL CINC-CENTS EUROS per a costes i despeses. Taxada en TRES-CENTS TRETZE MIL CENT
VUITANTA-UN EUROS SEIXANTA CÈNTIMS. Per un TERMINI de 360 mesos que finalitza el dia
trenta-u de Gener de l'any dos mil trenta-vuit. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant
escriptura autoritzada pel Notari de Barberà del Vallès, Luis Pichó Romaní, el dia trenta de Gener
de l'any dos mil vuit, que va motivar amb data deu de Març de l'any dos mil vuit, la inscripció
10a.HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL, en garantia d'un préstec de CENT
NORANTA MIL EUROS de capital, interessos ordinaris fins a un màxim de SET MIL SIS-CENTS
EUROS, interessos de demora fins a un màxim de TRENTA MIL QUATRE-CENTS EUROS, la
quantitat de VINT-I-SET MIL CENT EUROS per a costes i despeses. Es taxa la finca en TRES-CENTS
TRETZE MIL CENT VUITANTA-UN EUROS SEIXANTA CÈNTIMS. Per un TERMINI de TRES-CENTS
SEIXANTA mesos, que finalitza el dia trenta-u de Maig de l'any dos mil quaranta. Constituïda
sobre aquesta finca, al foli 18 del Tom 3374, Llibre 132, mitjançant escriptura autoritzada pel
Notari de Barberà del Vallès, José Francisco Bauzà León, el dia vint-i-sis de Maig de l'any dos mil
deu, que va motivar amb data vint-i-dos de Juny de l'any dos mil deu, la inscripció 12a.-
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FINCA RESULTANT 39
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 814,12 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,69 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 39 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR aïllat situada al carrer Passatge dels Torrents, número u,
abans Camí ral sense NÚMERO, del terme de Vacarisses, de pertinences de l'hereteu Pala que
constitueix parcel·la S.ll-5. Construïda sobre una porció de terreny que té una superfície de vuitcents catorze amb dotze metres quadrats (814,12 m2). Composta de planta baixa i planta
primera amb una superfície total construïda en ambdues plantes de dos-cents quaranta-un
metres quaranta decímetres quadrats dels quals corresponen cent vint metres setanta
decímetres quadrats a la planta primera. AFRONTA: en conjunt; al Nord i a l'Oest amb torrent; a
l'Est amb Riera del Pala i al Sud parteix amb la pròpia riera del Pala i part amb camí".
OBSERVACIONS
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que l'esmentada finca està identificada
gràficament però la base gràfica registral no pot validar-se pel següent motiu: La superfície que
consta inscrita en el Registre de la Propietat és substancialment diferent a l'àrea de la base
gràfica registral de la finca corresponent.
La finca d'aquest NÚMERO disposa de cèdula d'habitabilitat concedida el dia 27 de novembre de
2014 i que caduca als 15 anys, segons nota al marge de la inscripció 8a. Referència Cadastral:
6067203DG0066N0001FL.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.713, al volum 2168, llibre 69, foli 85.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 6067203DG0066N0001FL
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Miguel Moyano Corral, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, i a Desamparados Moscardó Escancel, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, titular per títol de compravenda atorgada davant del Notari de Sabadell, Maria
Lara Domínguez Martínez, el 23.04.2015.
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USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.

CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 14.223,36.-€,
que correspon a un 0,69% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual va ser al·legada exempta
en autoliquidació, practicada amb data vint de Maig de l'any dos mil quinze, al marge de la
inscripció/anotació T.NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de dotze mil quatre-cents euros, practicada amb data vint-i-vuit de Maig de l'any dos
mil quinze, al marge de la inscripció/anotació 8a.HIPOTECA a favor de CAIXABANC SA, en garantia d'un préstec de: A) VUITANTA-SET MIL EUROS,
de principal, B) del pagament dels seus interessos pel termini de sis mesos, al tipus màxim del
SET ENTERS CINQUANTA-NOU CENTENES PER CENT, C) del pagament dels interessos de demora
pel termini de divuit mesos al tipus del TRETZE ENTERS CINQUANTA-NOU CENTENES PER CENT,
i D) de la quantitat de QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS, que es fixen per a costes i
despeses. Es Taxa en DOS-CENTS SIS MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS. Per un TERMINI que finalitza el dia un de Maig de l'any dos mil trenta. Constituïda
sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Sabadell, Maria Lara
Domínguez Martínez, el dia vint-i-tres d'Abril de l'any dos mil quinze, que va motivar amb data
vint-i-vuit de Maig de l'any dos mil quinze, la inscripció 9a.
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de mil sis-cents vuitanta-cinc amb vuitanta euros, practicada amb data vint-i-vuit de
Maig de l'any dos mil quinze, al marge de la inscripció/anotació 9a.-
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FINCA RESULTANT 40
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 886,30 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,75 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 40 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Porció de terreny, en el municipi de Vacarisses, carrer de l'Est, número vuit, -abans
paratge Camí de la Creu, o vulgarment El Pala, parcel·la número deu de la Urbanització-.
Superfície: vuit-cents vuitanta-sis amb trenta metres quadrats (886,30 m2), iguals a vint-i-dos mil
set-cents vuitanta-dos pams quadrats. AFRONTA: Nord, en línia de vint-i-nou metres vint-i-cinc
centímetres, carrer de la Urbanització; Sud, en línia de vint-i-vuit metres deu centímetres,
parcel·la número cinc de la Urbanització; Est, en línia de trenta-un metres vint centímetres,
parcel·la número onze de la Urbanització; Oest, parcel·la número sis de la Urbanització".
OBSERVACIONS
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5868016DG0056N0001QG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.730, al volum 2168, llibre 69, foli 194.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868016DG0056N0001QG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Jaume Iborra Sala, pel que fa al ple domini i per subrogació real i en
correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació d’una part indivisa, titular
per títol d'herència intestada i adjudicació, autoritzada pel Notari de Sabadell, Agustín Subirats
Bassas, el 30.06.1992, i per la Notària de Terrassa Eva Maria Corbal San Adriàn, 20.12.2011.
S’adjudica a JAUME IBORRA SALA, pel que fa al ple domini i per subrogació real i en
correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació d’una part indivisa, titular
per títol de llegat de legítima, autoritzada per la Notària de Terrassa Eva Maria Corbal San Adriàn,
20.12.2011.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
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CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 15.484,40.-€,
que correspon a un 0,75% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 41
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 2.701,43 m2
QUOTA EN EL CLP: 2,29 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 41 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE situat al carrer Nord, número quatre, del terme municipal de Vacarisses,
Urbanització El Pala. Formada per dues plantes construïdes i un altell, amb una superfície útil en
la planta baixa de seixanta metres setanta-dos decímetres quadrats, en la planta primera de
cent dos metres vuitanta-cinc decímetres quadrats. L'habitatge està situat en una parcel·la de
superfície dos-mil set-cents un amb quaranta-tres metres quadrats (2.701,43 m2) en la qual es
troben construïts també un porxo de sis metres quadrats, un traster en una sola planta de
quaranta-dos metres quadrats i una piscina que ocupa vint metres quadrats. AFRONTA, tota la
finca: Nord, en línia de catorze metres, carrer Camí Romeu; Est, en línia recta de seixanta-cinc
metres, amb finca veïna, amb el número setze de la Urbanització i amb enfront del Camí Romeu,
i al carrer Est; al Sud, en línia corba de vuitanta-dos metres setanta-cinc centímetres, amb el
carrer Est; i a l'Oest, En Línia Corba de quaranta-cinc metres noranta-cinc centímetres, quatre
metres seixanta-dos centímetres i sis metres cinquanta centímetres, amb el carrer del Nord per
on té la seva entrada.
OBSERVACIONS
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5868001DG0056N0001IG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3731, al volum 2168, llibre 69, foli 198.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868001DG0056N0001IG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Jordi Iborra Sala, pel que fa al ple domini i per subrogació real i en
correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació d’una part indivisa, titular
per títol d'herència intestada i adjudicació, autoritzada pel Notari de Sabadell, Agustín Subirats
Bassas, el 30.06.1992, i per la Notària de Terrassa Eva Maria Corbal San Adriàn, 20.12.2011.
S’adjudica a Jordi Iborra Sala, pel que fa al ple domini i per subrogació real i en correspondència
amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació d’una part indivisa, titular per títol de llegat
de legítima, autoritzada per la Notària de Terrassa Eva Maria Corbal San Adriàn, 20.12.2011.
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USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 47.196,24.-€,
que correspon a un 2,29% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 42
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 2.731,71 m2
QUOTA EN EL CLP: 2,31 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 42 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: PORCION DE TERRENY, situada en el terme de Vacarisses, de pertinences de l'Hereteu
Pala, que constitueix la parcel·la número setanta-sis. Té una superfície de dos mil set-cents
trenta-un amb setanta-un metres quadrats (2.731,71 m2). AFRONTA: al Nord, i a l'Oest, en línia
contigua, amb la Riera del Pala, a l'Est, amb la Carretera de Manresa a Terrassa, i al Sud, amb la
parcel·la número setanta-cinc, de la mateixa Urbanització." Referència Cadastral: NO CONSTA.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.816, al volum 2223, llibre 62, foli 67.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 6067201DG0066N0001LL
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Teresa Acosta Viñals, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, i a
Vicente Calataiud Pardo, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per subrogació real i en
correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular per títol de
compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona, Tomàs Gimenéz Duart, el 01.06.1989.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 47.725,25.-€,
que correspon a un 2,31% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
DOMINI DIRECTE que grava la finca 1818 de procedència el qual no apareix gravat, a favor Juan
De Vilallonga Girona, quant a la nuda propietat, per adjudicació, mitjançant una escriptura
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autoritzada pel Notari de Barcelona, Luis Roca-Sastre Muncunill, el dia vint-i-set de juliol de mil
nou-cents setanta-u, que va motivar la inscripció 3a d'aquesta finca.-Al marge de la citada
inscripció de domini, s'ha emplenat la Disposició Transitòria 3a de la Llei de Censos del Parlament
de Catalunya 6/1990 de 16 de Març, quedant acreditada la vigència del cens, que resulta
d'aquesta inscripció, i l'usdefruit, per defunció d'Isabel Girona Villavecchia, segons instància
privada de data dotze de juliol de dos mil deu, que va motivar amb data 15 de novembre de dos
mil deu, la inscripció 4a d'aquesta finca.
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FINCA RESULTANT 43
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.078,48 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,91 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 43 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR que es compon de planta baixa amb el seu pati annex,
situada en el terme de Vacarisses, carrer Camí de la Creu, número quaranta-vuit. Té una
superfície construïda de cent cinquanta metres quadrats. Edificada sobre part d'un solar de mil
setanta-vuit amb quaranta-vuit metres quadrats (1.078,48 m2). AFRONTA: front Nord-oest, en
línia quebrada de vint-i-quatre metres, cinc metres i tretze metres cinquanta centímetres, amb
carrer de la urbanització; dreta entrant, en línia de vint-i-tres metres cinquanta centímetres, amb
parcel·la vint-i-sis; fons, en línia de vint-i-dos metres, amb parcel·la número vint-i-tres-bis i en
línia quebrada d'onze metres vint centímetres i onze metres, amb parcel·la vint-i-tres; i esquerra,
en línia de deu metres cinquanta centímetres, amb zona verda i en línia de dotze metres
cinquanta centímetres, amb parcel·la número trenta-cinc." Referència Cadastral:
5569324DG0056N0001KG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.920, al volum 2303, llibre 75, foli 128.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569324DG0056N0001KG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Juan Marcos Veira Flores, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, i a Celedonia Lorente Catena, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular
per títol de compravenda atorgada davant del Notari Sabadell, Màxim Català Marró, el
04.06.1999.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
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CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 17.593,11.-€,
que correspon a un 0,91% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
La finca queda gravada amb una servitud de pas que travessa la finca de nord a sud pel seu límit
est, que constitueix la continuació de la servitud de pas que travessa la finca registral 2.905 i que
conforma un pas entre els carrers Camí de la Creu i de l’Oest.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor de CAIXABANK SA, -anteriorment Caixa d'Estalvis i Pensión de Barcelona- en
garantia d'un saldo resultant de la liquidació del compte de crèdit fins a la quantitat de CENT
SETANTA MIL EUROS en concepte de límit de crèdit, fins a SETZE MIL CENT CINQUANTA EUROS,
en concepte d'interessos ordinaris reportats durant l'últim any, fins a TRENTA-QUATRE MIL
VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS en concepte d'interessos de demora durant l'últim any, i de la
quantitat de TRENTA-QUATRE MEL EUROS en concepte de costes i despeses. Taxada per a
subhasta en DOS-CENTS DOTZE MIL NOU-CENTS EUROS. Per un TERMINI que no podrà excedir
del dia trenta-u de gener de dos mil vint-i-tres. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant
escriptura autoritzada pel Notari de Ripollet, José Luis Jacobo Pascual Vega, el dia vint-i-set de
Gener de l'any dos mil tres, que va motivar amb data vint-i-set de Març de l'any dos mil tres, la
inscripció T.
MODIFICADA la hipoteca precedent com s'indica en les inscripcions 10a, 12a i 13a.
HIPOTECA a favor de CAIXABANK SA, -anteriorment Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona- en
garantia del saldo resultant de la liquidació del compte de crèdit: VUITANTA-UN MIL TRES-CENTS
EUROS en concepte del límit del crèdit, fins a TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
VINT-I-CINC CÈNTIMS en concepte d'interessos ordinaris reportats durant els últims sis mesos al
tipus màxim establert; fins a DIVUIT MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS CINQUANTA
CÈNTIMS en concepte d'interessos de demora durant els últims divuit mesos, i la quantitat de
SETZE MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS en concepte de costes en cas de reclamació judicial. Es
taxa en DOS-CENTS NORANTA-SET MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS. Per un TERMINI
que no podrà excedir del dia trenta-u de maig de dos mil trinta. Constituïda sobre aquesta finca,
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Ripollet, Antonio Victor García-Galàn San Miguel,
el dia trenta de Maig de l'any dos mil cinc, que va motivar amb data dotze d'Agost de l'any dos
mil cinc, la inscripció 9a.
MODIFICADA la hipoteca precedent com s'indica en les inscripcions 12a i 14a
NOVADA la hipoteca de la inscripció T, a favor de CAIXABANK, SA -anteriorment Caixa . d'Estalvis
i Pensions de Barcelona- quedant quant al modificat en els següents termes: acorden AMPLIAR
el termini de manca d'un a vint-i-quatre mesos de manca. Pel que variarà el Pacte Primer, capital
del crèdit, de la forma següent. NOVES CONDICIONS DEL PRESTAMO: PACTE / PRIMER. Capital
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del Crèdit. La Caixa" obre un compte de crèdit a la PART ACREDITADA fins al l límit de CENT
SETANTA MIL EUROS. Si la PART ACREDITADA es trobés integrada per més \ d'una persona,
cadascuna d'elles respondrà solidàriament del compliment de les obligacions derivades. " del
crèdit. La PART ACREDITADA rep en aquest acte de "La Caixa" la quantitat de CENT - SETANTA
MIL EUROS en concepte de primera disposició, la inscripció de la qual expressament se sol·licita
als efectes previnguis en l'article 32, número 1, lletra f), segon incís del RD 685/82 de 17 de març,
pel qual es desenvolupa la Llei 2/81 de 25 de març del Mercat Hipotecari. Operativa de les
disposicions. Cadascuna de les disposicions que efectuï la PART ACREDITADA haurà de ser com
a mínim per un import de MIL CINC-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
D'EURO. No obstant això, la primera disposició haurà de realitzar-se per l'import del total límit
inicial del crèdit, quedant establert el límit del mateix, una vegada realitzada la disposició, en
una quantitat equivalent a CENT QUARANTA-NOU MIL EUROS. La Part acreditada i "la Caixa"
podran acordar la modificació de la data de venciment de totes o d'alguna o algunes de les
disposicions realitzades i fins i tot establir o suprimir períodes de manca d'amortització per una
o diverses disposicions ja realitzades, o per a altres noves. Tals períodes, d'acordar-se, en cap
cas podran superar un NÚMERO màxim total conjunt de VINT-I-QUATRE QUOTES d'interessos
per a totes les disposicions i durant tota la vigència del crèdit a excepció dels últims quatre anys.
Les disposicions, el termini de la seva devolució i les modificacions del venciment de les
mateixes, seran documentats degudament mitjançant la signatura de conformitat de la part
acreditada. Quan faltin quatre anys per al venciment final es reduirà el límit del crèdit segons
fórmula incorporada en el document que s'inscriu. De la part amortitzada es podrà disposar
novament. La Caixa podrà negar-se a noves disposicions si concorre causa de venciment
anticipat, en cas d'incompliment del deutor d'obligacions amb tercers, quan variï la seva
solvència o en cas de defunció. Tot això mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Ripollet,
Antonio Victor García-Galàn San Miguel de data vint d'Agost de dos mil nou, que va motivar amb
data vint-i-nou de Setembre de dos mil nou, la inscripció 10a.
HIPOTECA a favor de CAIXABANK SA, -anteriorment Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona- en
garantia d'un préstec de SETZE MIL EUROS de capital, interessos ordinaris de SIS mesos al tipus
màxim del SET ENTERS NOU-CENTES NORANTA-SIS MIL·LÈSIMES PER CENT anual, interessos de
demora de DIVUIT mesos al tipus màxim del TRETZE ENTERS NOU-CENTES NORANTA-SIS
MIL·LÈSIMES PER CENT anual, la quantitat de QUATRE MIL CENT CINQUANTA EUROS per a costes
i despeses. Es Taxa en TRES-CENTS TRENTA-CINC MIL EUROS. Per un TERMINI que finalitza el dia
un de Setembre de l'any dos mil trenta-dos. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant
escriptura autoritzada pel Notari de Ripollet, Antonio Victor García-Galàn San Miguel, el dia vint
d'Agost de l'any dos mil nou, que va motivar amb data vint-i-nou de Setembre de l'any dos mil
nou, la inscripció 1 la. Inscrita a favor de CAIXABANK SA, en virtut de fusió i transmissió d'activitat,
segons es dedueix d'instància subscrita per aquest banc amb data nou de desembre de dues mil
quinze, que va motivar la inscripció 12a, de data quatre de gener de dos mil setze.Anotació preventiva d'embargament LLETRA A, sobre una meitat indivisa d'aquesta finca, a favor
de TESORERIA GENERAL SEGURETAT SOCIAL, contra Juan Marcos Vieira Flores, en mèrits
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d'expedient administratiu de constrenyiment, seguit en Tesoreria General de la Seguretat Social,
Unitat de Recaptació Executiva NÚMERO VINT-I-U, en reclamació de DUES MIL NOU-CENTS
NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS de principal, CINC-CENTS NORANTA-NOU
EUROS AMB DOS CÈNTIMS per recàrrecs, CENT CINQUANTA-CINC EUROS TRENTA-CINC
CÈNTIMS d'interessos, ZERO EUROS per costes reportades, NORANTA EUROS per costes i
interessos pressupostats, en total TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS VINT-I-SET
CÈNTIMS. Havent-se ordenat tal anotació en virtut de manament expedit amb data tretze
d'Octubre de l'any dos mil deu, que va motivar aquesta anotació amb data trenta de Novembre
de l'any dos mil deu. PRORROGADA en virtut de manament lliurat amb data vint-i-vuit de Gener
de dos mil catorze, que va motivar l'anotació lletra B, amb data vint-i-sis de Febrer de dos mil
catorze.
S'ha expedit el dia trenta de Novembre de dos mil deu, la certificació de domini i càrregues
d'aquesta finca, en relació amb l'anotació d'embargament lletra A.
Anotació preventiva d'embargament LLETRA C, sobre una meitat indivisa d'aquesta finca, a favor
d'HISENDA PUBLICA, contra Juan Marcos, en mèrits d'expedient administratiu de
constrenyiment, seguit en Agència Tributària, Delegació de Terrassa, en reclamació de
QUARANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS de
principal, VUIT MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS d'interessos, DOS
MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS de costes, sent la suma
total reclamada de CINQUANTA-CINC MIL VUIT-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS.
Havent-se ordenat tal anotació en virtut de manament expedit amb data cinc d'Octubre de l'any
dos mil quinze, que va motivar aquesta anotació amb data vint-i-dues d'Octubre de l'any dos mil
quinze.
S'ha expedit amb data vint-i-dues d'Octubre de l'any dos mil quinze, la certificació de domini i
càrregues d'aquesta finca, en relació amb l'embargo lletra C.
Inscrita a favor de CAIXABANK SA, en virtut de fusió i transmissió d'activitat, segons es dedueix
d'instància subscrita per aquest banc amb data nou de desembre de dues mil quinze, que va
motivar les inscripcions 7a, modificada per la 10a, inscripcions 9a i lla, de data quatre de gener de
dos mil setze.
NOVADA la hipoteca de la inscripció V novada per la lQa. a favor de CAIXABANK, SA anteriorment Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona- quedant quant al modificat en els
següents termes: TERMINI. Les parts acorden que el termini de venciment del crèdit no podrà
excedir, en cap cas, del dia un de febrer de l'any dos mil quaranta-tres. TERMINI DE MANCA.- Es
concedeix un període carència d'amortitzacions de capital aplicable a totes les disposicions del
crèdit pendents de reemborsament a data del document que s'inscriu amb durada de CINC ANYS
a constar des del dia un de febrer de l'any dos mil setze, i fins al dia trenta-u de gener de l'any
dos mil vint-i-u, durant el qual únicament se satisfaran els interessos corresponents a tals
disposicions. Les quantitats reportades durant aquest període carència en concepte
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d'amortització de capital seran abonades per la part acreditada a partir de l'expiració d'aquest
període i fins al venciment de les disposicions de manera proporcional i en les dates previstes
per a l'abonament de la quotes mixtes. INTERESSOS ORDINARIS.- Les parts convenen que en
data un de febrer de l'any dos mil setze donarà començament un nou període revisió
d'interessos de la segona fase d'interès variable, explicant-se a partir de llavors de data a data
amb la periodicitat estipulada en l'escriptura inicial de crèdit els successius períodes de revisió
subsegüents fins a la nova data de venciment final del crèdit. Durant el període revisió que
s'inicia en la data indicada, el tipus d'interès nominal anual aplicable serà de zero enters amb
tres-cents nou mil·lèsimes de sencer per cent. INDICE DE REFERÈNCIA I DIFERENCIAL.
Exclusivament durant el període manca d'amortitzacions de capital pactat, serà aplicable el
següent en relació amb l'índex de Referència i el Diferenciat als quals es refereix l'escriptura de
crèdit. L'índex de Referència Adoptat serà el denominat "Referència Interbancària a un any" que
es publica pel Banc d'Espanya amb periodicitat mensual, amb el Butlletí Oficial de l'Estat; el
diferencial serà de zero amb vint-i-cinc cèntims de punts percentuales. Finalitzat el període
carència, seguirà sent aplicable el tipus d'interès remuneratorio nominal anual que resulta de
l'estipulat en l'escriptura de crèdit que és objecte de novació, tenint en compte la modificació
dels períodes de revisió d'interès que es pacten en el document que s'inscriu. Queden sense
efecte amb caràcter indefinit les clàusules limitatives de la baixada del tipus d'interès, cas
d'haver-se previst aquestes en el contracte. Aquests efectes s'aplicaran des del dia un de febrer
de dos mil setze i fins avui de cancel·lació del crèdit. INTERESSOS MORATORIOS. De conformitat
amb el que es disposa en l'article 4 del Reial decret-Llei 6/2012 de 9 de març, el tipus d'interès
de demora aplicable serà, com a màxim, el resultant de sumar als interessos remuneratorios
pactats un dos per cent. Tot això mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Ripollet, JoséLuis-Jacobo Pascual Vega de data disset de març de l'any dos mil setze, que va motivar amb data
cinc de maig de dos mil setze, la inscripció 13a; si ben aquesta modificació no assortirà efectes
respecte les anotacions preventives d'embargament lletres A i C precedents.
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual va ser al·legada exempta
en autoliquidació, practicada amb data cinc de Maig de l'any dos mil setze, al marge de la
inscripció/anotació 13a.NOVADA la hipoteca de la inscripció 9a, a favor de CAIXABANK, SA -anteriorment Caixa d'Estalvis
i Pensions de Barcelona- quedant quant al modificat en els següents termes: TERMINI. Les parts
acorden que el termini de venciment del crèdit no podrà excedir, en cap cas, del dia un de juny
de l'any dos mil quaranta-cinc. TERMINI DE MANCA.- Es concedeix un període carència
d'amortitzacions de capital aplicable a totes les disposicions del crèdit pendents de
reemborsament a data del document que s'inscriu amb durada de CINC ANYS a constar des del
dia un de febrer de l'any dos mil setze, i fins al dia trenta-u de gener de l'any dos mil vint-i-u,
durant el qual únicament se satisfaran els interessos corresponents a tals disposicions. Les
quantitats reportades durant aquest període carència en concepte d'amortització de capital
seran abonades per la part acreditada a partir de l'expiració d'aquest període i fins al venciment
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de les disposicions de manera proporcional i en les dates previstes per a l'abonament de la
quotes mixtes. INTERESSOS ORDINARIS.- Les parts convenen que en data un de febrer de l'any
dos mil setze donarà començament un nou període revisió d'interessos de la segona fase
d'interès variable, explicant-se a partir de llavors de data a data amb la periodicitat estipulada
en l'escriptura inicial de crèdit els successius períodes de revisió subsegüents fins a la nova data
de venciment final del crèdit. Durant el període revisió que s'inicia en la data indicada, el tipus
d'interès nominal anual aplicable serà de zero enters amb tres-cents nou mil·lèsimes de sencer
per cent. INDICE DE REFERÈNCIA I DIFERENCIAL. Exclusivament durant el període manca
d'amortitzacions de capital pactat, serà aplicable el següent en relació amb l'índex de Referència
i el Diferencial als quals es refereix l'escriptura de crèdit. L'índex de Referència Adoptat serà el
denominat "Referència Interbancària a un any" que es publica pel Banc d'Espanya amb
periodicitat mensual, amb el Butlletí Oficial de l'Estat; el diferencial serà de zero amb vint-i-cinc
cèntims de punts percentuales. Finalitzat el període carència, seguirà sent aplicable el tipus
d'interès remuneratorio nominal anual que resulta de l'estipulat en l'escriptura de crèdit que és
objecte de novació, tenint en compte la modificació dels períodes de revisió d'interès que es
pacten en el document que s'inscriu. Queden sense efecte amb caràcter indefinit les clàusules
limitatives de la baixada del tipus d'interès, cas d'haver-se previst aquestes en el contracte.
Aquests efectes s'aplicaran des del dia un de febrer de dos mil setze i fins avui de cancel·lació
del crèdit. INTERESSOS MORATORIOS. De conformitat amb el que es disposa en l'article 4 del
Reial decret-Llei 6/2012 de 9 de març, el tipus d'interès de demora aplicable serà, com a màxim,
el resultant de sumar als interessos remuneratorios pactats un dos per cent. Tot això mitjançant
escriptura autoritzada pel Notari de Ripollet, José-Luis-Jacobo Pascual Vega, a disset de març de
l'any dos mil setze, que va motivar amb data cinc de maig de dos mil setze, la inscripció 14a, si
ben aquesta modificació no assortirà efectes respecte les anotacions preventives
d'embargament lletres A i C precedents.
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual va ser al·legada exempta
en autoliquidació, practicada amb data cinc de Maig de l'any dos mil setze, al marge de la
inscripció/anotació 14a.-
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FINCA RESULTANT 44
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.308,29 m2
QUOTA EN EL CLP: 1,11 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 44 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Porció de terreny amb HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT -en part en construcció-, en
municipi de Vacarisses, carrer CAMÍ DE LA CREU, número CINC BIS, abans paratge Camíno de la
Creu, i vulgarment El Pala, parcel·la número seixanta-cinc-B. Superfície del solar: mil tres-cents
vuit amb vint-i-nou metres quadrats (1.308,29 m2); en el mateix existeix construïda un habitatge
unifamiliar aïllat que consta de planta baixa que comprèn vestíbul d'entrada, cuina i sala de
menjador-estar, dos banys, dormitori amb vestidor, dormitori individual i dormitori doble, i
terrassa amb menjador i porxo en l'accés, de superfície construïda cent setanta-dos metres
vuitanta decímetres quadrats. I planta soterrani destinada a garatge, amb accés des de l'exterior
i una part de rebost i accés a l'habitatge de la planta superior, de superfície construïda vuitantacinc metres cinquanta decímetres quadrats. I tot junt AFRONTA: Nord, carrer de la Urbanització;
Sud, en línia quebrada de trenta-cinc i setze metres, d'Oest a Est, límit de la finca i torrent; Est,
en línia quebrada de vint-i-tres i trenta-set metres, de Sud a Nord, amb resta de finca matriu,
denominada parcel·la seixanta-cinc-A; Oest, en línia de cinquanta-vuit metres cinquanta
centímetres, parcel·la número seixanta-quatre de la Urbanització. Referència Cadastral: NO
CONSTA.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
3.922, al volum 2303, llibre 75, foli 174.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560826DG0056S0001AM
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Luis Garcia Rodríguez, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, i a
Montserrat Ordoñez Bernardo, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per subrogació
real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular per títol de
compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona, Wladimiro Gutiérrez Alvarez, el
20.11.1992..
Declarada l'obra nova mitjançant escriptura atorgada a Barcelona, davant el Notari Ricardo
Ferrer Marsal amb protocol, el dia 8 d'Octubre de 2002, segons la Inscripció 3a, de data 2 de
Gener de 2003, al Foli 135, del Llibre 75, Tom 2303 de l'Arxiu.
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USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 22.856,92.-€,
que correspon a un 1,11% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, en garantia d'un crèdit de
CENT TRENTA MIL CINC-CENTS EUROS que es desglossa en els següents imports i conceptes, a
saber: fins a CENT MIL EUROS en concepte del límit del crèdit; fins a DEU MIL EUROS en concepte
d'interessos reportats durant l'últim any al tipus màxim establert; fins a VINT MEL CINC-CENTS
EUROS en concepte d'interessos de demora durant l'últim any, i al tipus pactat, en la part, tant
dels interessos ordinaris com dels de demora que no resulti garantida per la seva inclusió en el
límit de crèdit concertat, i de la quantitat de VINT MIL EUROS en concepte de costes i despeses.
Es TAXA aquesta finca en DOS-CENTS SETZE MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS
VUITANTA-SET CÈNTIMS, el termini dels quals de venciment final del crèdit no podrà excedir, en
cap cas, del dia trenta de novembre de dos mil trenta-dos. Constituïda sobre aquesta finca,
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Sant Vicenç de Castellet, Vicent Simó Sevilla, el
dia dotze de Novembre de l'any dos mil dos, que va motivar amb data dos de Gener de l'any dos
mil tres, la inscripció 4a.
AMPLIADA i MODIFICADA la hipoteca precedent com s'indicia en la inscripció 5a.
AMPLIADA i MODIFICADA la hipoteca de la inscripció 4a a favor de la Caixa D'ESTALVIS I
PENSIONS DE BARCELONA, quedant quant a l'ampliat en els següents termes: En garantia del
pagament de la Caixa del saldo resultant de la liquidació del compte de crèdit, fins a la quantitat
de CENT NORANTA-CINC MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS quantitat que es desglossa en els
següents imports i conceptes, a saber: a) fins a CENT CINQUANTA MIL EUROS en concepte de
límit de crèdit, b) fins a QUINZE MIL EUROS en concepte d'interessos ordinaris reportats durant
l'últim any al tipus màxim establert en aquest document, i c) fins a TRENTA MIL SET-CENTS
CINQUANTA EUROS en concepte d'interessos de demora de l'últim any al tipus pactat, en la part,
tando dels interessos ordinari com els de demora que no resulti garantida per la seva inclusió
en el límit de crèdit al fet que es refereix l'apartat a) anterior; i de la quantitat de TRENTA MIL
EUROS en concepte de costes en cas de reclamació judicial. Es taxa en DOS-CENTS VINT-I-VUIT
MIL QUARANTA-SET EUROS TRENTA-DOS CÈNTIMS. Tot això mitjançant escriptura autoritzada
pel Notari de Sant Vicenç de Castellet, Vicent Simó Sevilla, de data vint-i-nou d'Octubre de dos
mil tres, que va motivar amb data quinze de Gener de dos mil quatre, la inscripció 5a.
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FINCA RESULTANT 45
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 786,59 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,67 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 45 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR aïllat -en construcció-, situada en el terme municipal de
Vacarisses, CAMÍ DE LA CREU, número TRES; composta de planta semisótano, en porxo,
destinada a garatge; planta baixa destinada a habitatge, composta de rebedor-distribuïdor, sala
d'estar, cuina, bany i dos dormitoris; i planta primera, destinada a habitatge, composta d'un
dormitori, bany, estudi, escala i distribuïdor, amb sortida a una terrassa exterior, amb una
superfície total la construcció de cent seixanta-sis metres quadrats. Edificada sobre una porció
de terreny, parcel·la seixanta-sis, assenyalada amb la lletra A, de superfície set-cents vuitantasis amb cinquanta-nou metres quadrats (786,59 m2). AFRONTA: front, Nord, en línia recta de
vint-i-un metres, amb carrer de la Urbanització; dreta entrant, Oest, en línia de quaranta-sis
metres seixanta centímetres, amb parcel·la número seixanta-cinc; fons, Sud, en línia quebrada
de dos traços rectes de tretze i vuit metres, amb el límit de la finca matriu; i esquerra, Est, amb
subparcela B".
OBSERVACIONS:
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
La finca d'aquest NÚMERO disposa de cèdula d'habitabilitat concedida el dia deu de Juny de l'any
dos mil catorze i que caduca als quinze anys, segons s'ha acreditat per nota al marge de la
inscripció 4a, de data vint-i-u d'Agost de dos mil quinze.
Referència Cadastral: 5560827DG0056S0001BM.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.046, al volum 2366, llibre 78, foli 195.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560827DG0056S0001BM
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Jeanne Marie Liagre, pel que fa al ple domini i per subrogació real i
en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació de la finca, titular per
títol de compravenda atorgada davant del Notari de Terrassa, Fernando Marcos Pérez-Sauquillo
Conde, el 16.07.2015.
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USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 13.742,38.-€,
que correspon a un 0,67% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
L'obligació d'acreditar la finalització de l'Obra en construcció segons la inscripció 2a de data onze
de Novembre d'1.996.
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de catorze mil tres-cents euros, practicada amb data vint-i-u d'Agost de l'any dos mil.
quinze, al marge de la inscripció/anotació 4a.HIPOTECA a favor d'ING BANK NV SUCURSAL A ESPANYA, en garantia d'un préstec de: 1) CENT
QUARANTA-TRES MIL EUROS de capital; 2) interessos ordinaris fins a un màxim d'una anualitat
al deu per cent; 3) interessos de demora fins a la quantitat màxima de QUARANTA-DUES MIL
NOU-CENTS EUROS; 4) Del pagament de les costes processals limitant-se a una quantitat
màxima igual al TRETZE per cent, del capital prestat, per import de DIVUIT MIL CINC-CENTS
NORANTA EUROS; i 5) del pago despeses per tributs, despeses de comunitat i cosines de segur
de la finca hipotecada que anessin anticipats pel Banc limitant-se a una quantitat màxima igual
al dos per cent, del principal del préstec per import de DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS.
Taxada en CENT SETANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS QUINZE EUROS VINT CÈNTIMS. Per un TERMINI
que finalitza el dia un d'Agost de l'any dos mil quaranta. Constituïda sobre aquesta finca,
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa, Fernando Marcos Pérez-Sauquillo
Conde, el dia setze de Julio de l'any dos mil quinze, que va motivar amb data vint-i-u d'Agost de
l'any dos mil quinze, la inscripció 5a.NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de tres mil tres-cents vint-i-quatre amb setanta-cinc euros, practicada amb data vinti-u d'Agost de l'any dos mil quinze, al marge de la inscripció/anotació 5a.NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual va ser al·legada exempta
en autoliquidació, practicada amb data vint-i-dues d'Octubre de l'any dos mil quinze, al marge
de la inscripció/anotació 6a.-
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FINCA RESULTANT 46
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.362,78 m2
QUOTA EN EL CLP: 1,15 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 46 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT situada al carrer de la Creu, número tres,
Urbanització "La Creu", del terme municipal de Vacarisses, és part de la parcel·la número
seixanta-sis, assenyalada amb la lletra B. L'habitatge està compost de planta semisótano, planta
baixa i planta sota coberta. La planta semisótano està destinada a garatge i té una superfície de
vuitanta-set metres quaranta decímetres quadrats, amb un porxo de dos metres vuitanta
decímetres quadrats. La planta baixa, destinada a habitatge té una superfície de cent trenta-nou
metres setanta decímetres quadrats, amb un porxo de vint-i-nou metres quaranta decímetres
quadrats. La planta sota coberta, destinada també a habitatge té una superfície de cinquanta
metres vint decímetres quadrats. Edificada sobre una porció de terreny de superfície mil trescents seixanta-dos amb setanta-vuit metres quadrats (1.362,78 m2), dels quals l'edificació ocupa
cent setanta-un metres noranta decímetres quadrats, destinant-se la resta a jardí. AFRONTA:
front, Nord, en línia recta de vint-i-quatre metres, amb carrer de la Urbanització; dreta entrant,
Oest, subparcela número seixanta-sis, lletra A; fons, Sud, en línia quebrada de dos traços rectes,
de trenta metres quaranta centímetres, i dinou metres vint centímetres, amb el límit de la finca
208164122DEEE963
matriu; i esquerra, Est, en línia de trenta-cinc metres, amb zona verda.
Observacions:
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NUMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5560806DG0056S0001MM.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.047, al volum 2366, llibre 108, foli 198.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560806DG0056S0001MM
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Roberto Lozano Ordonez, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, i a Elisabet Pineda Munoz, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular
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per títol de compravenda atorgada davant del Notari de Sant Vicenç de Castellet, Vicent Simó
Sevilla, el 23.09.2003.
Declarada l'obra nova mitjançant escriptura atorgada a Sant Vicenç de Castellet, davant el
Notario Maria Isabel Rico Martínez amb protocol 469, el dia 18 de Novembre de 2004, segons
la Inscripció 3a, de data 23 de Desembre de 2004, al Foli 198, del Llibre 78, Tom 2366 de l'Arxiu.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 23.808,90.-€,
que correspon a un 1,15% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor de BANCO DE SABADELL, S.A., -anteriorment Caixa d'Estalvis del Penedes- en
garantia d'un préstec de: A) DOS-CENTS DEU MIL EUROS de principal; dels seus interessos
remuneratorios durant tres anys al tipus de l'ONZE ENTERS PER CENT ANUAL, de QUARANTASIS MIL DOS-CENTS EUROS per a interessos de demora entendiendose que en cap cas els
interessos remuneratorios més els de demora podran excedir de l'equivalent a cinc anualitats
d'interessos, i que en cas que excedissin es reduiran els de demora en l'import excedit; i DINOU
MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS TRENTA-NOU CÈNTIMS per a costes i despeses. Es Taxa
aquesta finca en TRES-CENTS QUINZE MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS VINT-I-SET
CÈNTIMS. El termini serà de trenta-dos anys, sent l'última quota el dia divuit de novembre dos
mil trenta-dos. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de
Sant Vicenç de Castellet, Maria Isabel Rico Martínez, el dia divuit de Novembre de l'any dos mil
quatre, que va motivar amb data vint-i-tres de Desembre de l'any dos mil quatre, la inscripció
4 a.
AMPLIADA I MODIFICADA la hipoteca precedent com s'indica en les inscripcions 5a, T, 8a, i lla
AMPLIADA i MODIFICADA la hipoteca de la inscripció 4a, a favor de BANCO SABADELL, SA anteriorment Caixa d'Estalvis del Penedes- quedant en l'ampliat en els següents \ termes: Nova
responsabilitat hipotecària de la finca la següent: per principal DOS-CENTS. ^ VINT-I-SET MIL
CINC-CENTS EUROS, dels seus interessos remuneratorios durant tres anys tipus màxim d'ONZE
ENTERS PER CENT anual, de CINQUANTA MIL CINQUANTA EUROS per a interessos de demora
entenent-se que en cap cas els interessos remuneratorios més els de demora podran excedir de
l'equivalent a cinc anualitats d'interessos, i que en cas que excedissin es reduiran els de demora
en l'import excedit, i VINT-I-QUATRE MIL QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
per a costes i despeses en perjudici de tercer. Es TAXA novament aquesta finca en la quantitat
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de TRES-CENTS NORANTA-TRES MIL DOS-CENTS TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS. la part
prestatària debera amortitzar el principal del prestamo mitjançant el pagament de tres-centes
seixanta quotes mensuals constants de nou-cents noranta-cinc euros amb quaranta-set
CÈNTIMS, la primera d'elles el dia divuit de Desembre de dos mil sis i l'última el divuit de
Novembre de dos mil trenta-sis, tot això mitjançant una escriptura autoritzada pel Notari de
SANT VICENÇ DE CASTELLET, MARIA ISABEL RICO MARTÍNEZ, el dotze de desembre de dos mil
cinc, que va motivar la inscripció 5a, de data divuit de gener de dos mil sis.
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS, en garantia del pagament del saldo
definitiu resultant de la liquidació del compte de crèdit fins a un màxim de QUATRE MIL NOUCENTS TRENTA-CINC EUROS, que es compon de: 1) QUATRE MIL SET-CENTS EUROS per principal
i 2) d'un màxim de DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS, per l'eventual excés que pogués produirse en tancar el compte i deure en ella la partida d'interessos que no hagin estat satisfets al
moment d'aquest tancament i liquidació del compte; b) de la quantitat màxima de MTT, TRESCENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS, per interessos de demora reportats a
partir del tancament del compte i c) de la suma de DUES MIL SET-CENTS QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per a costes i despeses. TAXADA en TRES-CENTS QUINZE MIL TRESCENTS VUITANTA-DOS EUROS VINT-I-SET CÈNTIMS. Per un TERMINI que finalitza el dia quinze
de Novembre de l'any dos mil trenta-vuit. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura
autoritzada pel Notari de Sant Vicenç de Castellet, Eva Alejandra Linage Hernanz, el dia quinze
de Juny de l'any dos mil nou, que va motivar amb data vint-i-nou de Julio de l'any dos mil nou,
la inscripció 6a.MODIFICADA la hipoteca de la inscripció 4a ampliada per la 5". a favor de BANCO DE SABADELL,
SA -anteriorment Caixa d'Estalvis del Penedes- quedant en l'ampliat en els següents termes:
l'indicat préstec inicial, sent les NOVES CONDICIONS del mateix, les següents: AMORTITZACIÓ.El venciment del préstec serà el dia DIVUIT D'OCTUBRE DE DOS MIL TRENTA-VUIT. S'estableix
un període manca en el pagament del capital, que s'iniciarà el dia de l'atorgament del document
que s'inscriu i finalitzarà el dia divuit de maig de dos mil onze. Una vegada finalitzat el període
manca, el préstec s'amortitzarà per quotes mensuals de capital i interessos, per import de mil
seixanta-tres euros disset cèntims, havent-se de satisfer la primera el dia divuit de juny de dos
mil onze i l'última el dia divuit d'octubre de dos mil trenta-vuit. INTERESSOS DE DEMORA. Es
pacta un interès moratorio al tipus del dinou per cent anual. Es taxa aquesta finca per a subhasta
en la quantitat de TRES-CENTS QUINZE MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS VINT-I-SET
CÈNTIMS. S'assenyala com a domicili per a notificacions i requeriments el de la pròpia finca
hipotecada. Tot això mitjançant una escriptura autoritzada pel Notari de SANT VICENÇ DE
CASTELLET, EVA ALEJANDRA LINAGE HERNANZ, el quinze de juny de dos mil nou, que va motivar
la inscripció T, de data vint-i-nou de juliol de dos mil nou
MODIFICADA la hipoteca de la inscripció 4a ampliada per la 5" modificada per la 7", a favor de
BANCO DE SABADELL, SA -anteriorment Caixa d'Estalvis del Penedes- quedant en l'ampliat en
els següents termes: AMORTITZACIÓ. Manca.- Les parts acorden introduir un període manca des
del dia divuit de juny de dos mil onze i finalitzarà el dia divuit de maig de dos mil tretze, durant
el qual la part deutora només abonarà interessos. Aquest període finalitzarà en la data pactada
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o amb anterioritat a petició de la part deutora, en aquest cas de finalització anticipada, els
interessos reportats des de l'última liquidació es liquidaran i es pagaran el dia de la finalització
anticipada de la manca i la data de pagament de la primera quota mixta s'anticiparà al més
d'aquesta conclusió anticipada. Així mateix les part fixen com a data de venciment de la hipoteca
el dia DIVUIT D'OCTUBRE DE DOS MIL QUARANTA. Com a conseqüència de les modificacions
pactades i una vegada finalitzat el període manca l'import de la quota mixta serà de mil cent
vuitanta-quatre euros dos cèntims. INTERESSOS ORDINARIS. El préstec reportarà un interès del
quatre enters setanta-cinc centenes per cent nominal anual des de la data d'atorgament de
l'escriptura motivo d'aquesta seient fins al dia divuit de maig de dos mil tretze. A partir d'aquesta
data, el tipus d'interès aplicable serà revisat anualment i es determinarà en funció de l'ÍNDEX DE
PRESTEM HIPOTECARIS -I.R.P.H.- DEL CONJUNT DE CAIXES D'ESTALVIS o en defecte d'això la
REFERÈNCIA INTERBANCÀRIA A UN ANY -EURIBOR-, corresponents al tercer mes
immediatament precedent a aquell en què s'hagi de liquidar la quota mensual del préstec en
funció del nou tipus, als quals s'afegirà un DIFERENCIAL de setanta-cinc centenes de punts si es
tracta de l'IRPH i de setanta-cinc centenes de punts si es tracta de l'EURIBOR. De no convenir-li
el nou tipus d'interès aplicable, el prestatari haurà de comunicar-ho per escrit a Caixa Penedès
amb anterioritat a l'entrada en vigor del nou tipus, quedant obligat, en tal cas, a cancel·lar
anticipadament el préstec en un termini d'un mes, explicat a partir de la data d'entrada en vigor
del nou tipus, podent Caixa Penedès, en cas contrari, donar per vençut el préstec i reclamar les
quantitats degudes. S'estableix un tipus d'interès màxim i mínim de l'onze i tres per cent nominal
anual -respectivament-. Tot això mitjançant escriptura autoritzada el dia vint-i-sis de maig de
dos mil onze, a Sant Vicenç de Castellet, per la Notario de Sant Joan de Vilatorrada, ISABEL
MOLINS GIL, qui actua com a substituta per vacant de la Notararía de Sant Vicenç de Castellet,
que va motivar la inscripció 8a el dia vuit de juliol de dos mil onze.
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES, en garantia de: A) fins a un màxim de
VINT-I-UN MIL CENT VINT-I-CINC EUROS, pel pagament del saldo definitiu resultant de la
liquidació del compte de crèdit, que es compon de: 1) VINT MIL EUROS per principal; 2) un
màxim de MIL CENT VINT-I-CINC EUROS, per l'eventual excés que pogués produir-se en tancar
el compte i deure en ella la partida d'interessos que no hagin estat satisfets al moment d'aquest
tancament i liquidació del compte; B) de la quantitat màxima de CINC MIL SET-CENTS EUROS,
per interessos de demora reportats a partir del tancament del compte; i C) de la suma de CINC
MEL QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per a costes i despeses. TAXADA en TRESCENTS QUINZE MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS VINT-I-SET CÈNTIMS. Per un TERMINI de
TRES-CENTS CINQUANTA-TRES mesos, que finalitza el dia vint-i-sis d'Octubre de l'any dos mil
quaranta. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada el dia vint-i-sis de
maig de dos mil onze, a Sant Vicenç de Castellet, per la Notario de Sant Joan de Vilatorrada,
ISABEL MOLINS GIL, qui actua com a
substituta per vacant de la Notaria de Sant Vicenç de Castellet, que va motivar la inscripció 9a el
dia vuit de juliol de dos mil onze.
MODIFICADA la hipoteca de la inscripció 4" ampliada per la 5" modificada per la 7" i 8". a favor
de BANCO DE SABADELL, SA -anteriorment Caixa d'Estalvis del Penedes- quedant en l'ampliat en
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els següents termes: MODIFICACIÓ TERMINI DEL PRÉSTEC. PERÍODE CARÈNCIA. Així mateix les
parts acorden incorporar un període manca en el pagament del ^ -. capital, el qual s'iniciarà el
dia divuit de Maig de l'any dos mil tretze, i finalitzarà el dia disset de Maig de l'any dos mil quinze,
durant el període del qual únicament es reportaran interessos anuals a raó de el tipus establert,
la liquidació s'efectuarà amb caràcter mensual, però respectant com a data de primera liquidació
d'interessos, així com les successives que es practicaran de forma mensual, el dia de la liquidació
que es practicava de conformitat amb l'escriptura de constitució de préstec, de manera que la
primera serà el dia divuit de Juny de l'any dos mil tretze. Durada i forma d'amortització. Finalitzat
el període manca, l'amortització del capital pendent del préstec s'efectuarà mediente el
pagament de tres-centes cinc quotes mensuals consecutives comprensives de capital i
interessos, que seran satisfetes per períodes mensuals vençuts, sent el venciment de la primera
d'elles el dia divuit de Juny de l'any dos mil quinze, i l'última, el divuit d'Octubre de l'any dos mil
quaranta, sent l'import de cadascuna de mil tres-cents seixanta-sis euros amb setanta-quatre
cèntims. L'import de les quotes variarà en funció de la variació del tipus d'interès. La part
prestatària podrà efectuar amortitzacions anticipades totals o parcials. L'amortització parcial
comportarà, a elecció de la part prestatària, o la modificació de l'import de les quotes mantenint
el termini inicial d'amortització del préstec o bé la disminució d'aquest últim. No podran
efectuar-se amortitzacions anticipades parcials en la mateixa data de pagament d'una quota
periòdica. INTERESSOS ORDINARIS. El préstec reportarà un tipus d'interès del DOS ENTERS AMB
VINT PER CENT anual, des del divuit de Maig de l'any dos mil tretze, fins al divuit de Maig de
l'any dos mil quinze. A partir de llavors, el tipus d'interès serà objecte de revisió anual i es
determinarà afegint al tipus de referència constituït per la REFERÈNCIA INTERBANCÀRIA A UN
ANY -EURIBOR- més un diferencial de tres punts. A falta de l'anterior tipus de referència, es
calcularà afegint tres punts al "TIPUS MITJÀ DELS PRÉSTECS HIPOTECARIS A MAS DE TRES ANYS
DEL CONJUNT D'ENTITATS" últim publicat com a taxa anual equivalent en el BOE en la data en
què correspongui efectuar el seu càlcul; i a falta de l'anterior, el tipus d'interès aplicable serà el
que estigués vigent en produir-se la inexistència dels tipus de referència convinguts. El tipus
d'interès aplicable al préstec es calcularà el dia vint-i-dos del mes en què acabi l'anterior període
d'interessos, basant-se en l'últim publicat en aquesta data. El tipus d'interès aplicable, no podrà
ser inferior al tres per cent. Si la part prestatària no estigués conforme amb el nou tipus d'interès
aplicat al préstec, haurà de comunicar-ho al Banc en un termini màxim de quinze dies des de la
seva entrada en vigor i quedarà obligada a cancel·lar anticipadament el préstec en un termini de
tres mesos, explicat a partir de l'esmentada data d'entrada en vigor. INTERES DE DEMORA.- En
cas que alguna de les referides quotes no es fes efectiva al seu corresponent venciment pel
prestatari, l'import de la mateixa reportarà dia a dia, des del següent al seu venciment i fins a la
seva total solvència, un interès de demora a favor de l'Entitat calculat al tipus d'interès nominal
anual igual a tres vegades l'interès legal dels diners vigents al moment de l'impagament.
Modificació causa de venciment anticipat per incompliment d'obligacions de pagament: El Banc
podrà donar per vençut el ple dret de la totalitat del préstec o exigir la totalitat del degut per
capital i interessos, quan no se satisfaci al Banc el pagament d'almenys tres terminis mensuals
establerts en el document que s'inscriu, o un NUMERO de quotes tal que suposi l'incompliment
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per un termini equivalent a tres mesos. Tot això mitjançant escriptura autoritzada el dia deu de
Setembre de l'any dos mil tretze, a Sant Vicenç de Castellet, per la Notario de la mateixa, MARIA
DEL PILAR SALTÓ SAURA, que va motivar la inscripció 10a el dia dotze de Març de l'any dos mil
catorze.
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual va ser al·legada exempta
en autoliquidació, practicada amb data dotze de Març de l'any dos mil catorze, al marge de la
inscripció/anotació 10a.AMPLIACIÓ I MODIFICACIÓ la hipoteca de la inscripció 4" ampliada per la 5" modificada per ta
7". 8" i 10". a favor de BANCO DE SABADELL, SA -anteriorment Caixa d'Estalvis del Penedèsquedant en l'ampliat en els següents termes: NOVA RESPONSABILITAT HIPOTECÀRIA: Com a
conseqüència de l'ampliació, queda modificada la responsabilitat hipotecària en els següents
termes: A) DOS-CENTS CINQUANTA-UN MIL CENT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS de
principal; B) VUITANTA-DUES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES
CÈNTIMS d'interessos ordinaris; C) CINQUANTA-SET MIL CENT TRENTA EUROS AMB VINT-I-UN
CÈNTIMS d'interessos de demora; i D) la quantitat de VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS VINT EUROS
AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per a costes. NOVES CONDICIONS DEL PRESTAMO: Les parts
acorden una nova clàusula d'INTERESSOS DE DEMORA: Les obligacions dinerarias de la part
prestatària dimanantes del document que s'inscriu, venudes i no satisfetes, reportaran des del
seu venciment, interessos anuals de demora al tipus vigent al moment d'entrar la part deutora
en situació de mora, incrementat en tres punts. En el cas que la finalitat del préstec sigui finançar
l'adquisició de l'habitatge habitual, els interessos de demora solament es reportaran sobre el
principal pendent de pagament, sense que el tipus d'interès legal dels diners. En cap cas els
interessos de demora seran objecte de capitalització. A efectes hipotecaris, tant respecte del
deutor com dels tercers hipotecaris, l'interès de demora no podrà superar el QUINZE per cent
nominal anual. MODIFICACIÓ CAUSA DE VENCIMENT ANTICIPAT per incompliment d'obligacions
de pagament: El Banc podrà donar per vençut de ple dret la totalitat del préstec i exigir la
totalitat del degut per capital i interessos, quan no se satisfaci al Banc el pagament d'almenys
tres terminis mensuals establerts en el document que s'inscriu, o un NUMERO de quotes tal que
suposi l'incompliment per un termini equivalent a tres mesos, una vegada transcorreguts quinze
dies des de l'últim venciment incomplit, d'acord amb el previst en l'article 693.2 de la Llei
d'Enjudiciament Civil. TERMINI.- Durada i forma d'amortització. L'amortització del capital
pendent del préstec s'efectuarà mitjançant el pagament de quatre-cents vuitanta quotes
mensuals, consecutives, comprensives de capital i interessos; sent el venciment de la primera
d'elles el dia divuit de Juny de l'any dos mil quinze, i l'última el dia del venciment definitiu del
préstec, és a dir, el dia divuit de Maig de dos mil cinquanta-cinc. Tot això mitjançant escriptura
autoritzada el dia dos de Julio de l'any dos mil quinze, a Sant Vicenç de Castellet, per la Notario
de la mateixa, MARÍA DEL PILAR SALTÓ SAURA, que va motivar la inscripció 1 la el dia vint-i-dos
d'Octubre de l'any dos mil quinze.
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NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de cinc-cents noranta-quatre amb setanta-quatre euros, practicada amb data vint-idues d'Octubre de l'any dos mil quinze, al marge de la inscripció/anotació 1 la.-
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FINCA RESULTANT 47
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 6.091’62 m2 (la FINCA RESULTANT 47 participa en 1/3 del
total de la superficie).
QUOTA EN EL CLP: 1,72 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 47 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA-, NÚMERO U. Casa totalment construïda de planta baixa solament, que forma part de
la finca en Vacarisses, parcel·la número seixanta-u, en el CAMÍ DE LA CREU, número TRETZE, de
superfície total sis-mil noranta-un amb seixanta-dos metres quadrats (6.091,62 m2); ocupa una
superfície de seixanta-cinc metres quadrats i té l'ús exclusiu d'una porció de terreny de superfície
mil vuit-cents vint-i-tres metres vuitanta-nou decímetres quadrats, que envolta totalment la
casa, accedint-se a aquesta entitat directament des del carrer. AFRONTA: prenent com a
referència la porció de terreny d'ús exclusiu, i mirant des del carrer, pel seu front, amb aquest
carrer; dreta entrant, amb una porció de terreny de dos-cents catorze metres trenta-dos
decímetres quadrats i quatre metres d'ample, que serveix d'accés a les entitats dues i tres;
esquerra, Dolores Solà; i fons, amb porció de terreny d'ús exclusiu de l'entitat número dos.
QUOTA: trenta-tres enters trenta-tres cèntims per cent." Referència Cadastral:
5560811DG0056S0001KM.”
Aquesta finca forma part, juntament amb les FA 48 i 49, d’una comunitat de propietaris dividida
en règim de propietat horitzontal. De conformitat amb el que estableix l’article 143 del RLU, es
manté l’adjudicació en aquest règim, repartint la participació en el projecte de reparcel·lació de
conformitat amb la quota de participació a la comunitat de propietaris.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.501, al volum 2397, llibre 79, foli 12.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560811DG0056S0001KM
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Promo-Llar Vacarisses SL, pel que fa al ple domini i per subrogació
real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació de la finca, titular
per títol de compravenda atorgada davant del Notari de Terrassa, Fernando Marcos PérezSauquillo Conde, el 09.11.2005.
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USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 35.475,23.-€,
que correspon a un 1,72% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 48
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 6.091’62 m2 (la FINCA RESULTANT 48 participa en 1/3 del
total de la superficie).
QUOTA EN EL CLP: 1,72 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 48 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: NUMERO DOS.- CASA -en construcció- que un vegada finalitzada constarà de planta
soterrani, de seixanta-quatre metres noranta-sis decímetres quadrats construïts, útils de
cinquanta-cinc metres quadrats, destinada a garatge, i planta baixa, de cent cinc metres vint-icinc decímetres quadrats construïts, vuitanta-dos metres dos decímetres quadrats útils,
destinada a habitatge, que forma part de la total finca a Vacarisses, parcel·la número seixantau, Camí de la Creu, número tretze, de superfície total sis-mil noranta-un amb seixanta-dos metres
quadrats (6.091,62 m2); té l'ús exclusiu d'una porció de terreny de superfície mil set-cents
vuitanta-tres metres seixanta-cinc decímetres quadrats, que envolta totalment la casa.
AFRONTA: prenent com a referència la porció de terreny d'ús exclusiu i mirant des del carrer, pel
seu front, amb porció de terreny d'ús exclusiu de l'entitat número u, dreta, entrant, amb una
porció de terreny de dos-cents catorze metres trenta-dos decímetres quadrats i quatre metres
d'ample, que serveix d'accés a aquesta entitat i a la número tres, esquerra, Dolores Sola, i fons,
amb porció de terreny d'ús exclusiu de l'entitat número tres. QUOTA: trenta-tres enters trentaquatre cèntims per cent." Referència Cadastral: 5560811DG0056S0002LQ.”
Aquesta finca forma part, juntament amb les FA 48 i 49, d’una comunitat de propietaris dividida
en règim de propietat horitzontal. De conformitat amb el que estableix l’article 143 del RLU, es
manté l’adjudicació en aquest règim, repartint la participació en el projecte de reparcel·lació de
conformitat amb la quota de participació a la comunitat de propietaris.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, volum 2397,
llibre 79 de Vacarisses, foli 15, finca 4.052.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560811DG0056S0002LQ
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Laura Soriano Marín, pel que fa a la nua propietat de la finca titular
per títol d'herència intestada autoritzada per Fernando Marcos Pérez-Sauquillo Conde, Notari
de Terrassa, 27.07.2016; i a Felisa Marín Rica, pel que fa a l’usdefruit de la finca titular per títol
d'herència intestada autoritzada per Fernando Marcos Pérez-Sauquillo Conde, Notari de
Terrassa, 27.07.2016.
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USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 35.475,23.-€,
que correspon a un 1,72% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
L'Obra nova de l'habitatge construït en aquesta finca està declarada en construcció, sense que
s'hagi acreditat la seva finalització ni l'existència de les garanties exigides en la Llei 38/1999,
article 20 de la Llei 5 de novembre de 1999, segons la inscripció 2° de data 13.12.1994.
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de cinc-cents vuitanta-un amb cinquanta-sis euros, practicada amb data vint-i-tres de
Novembre de l'any dos mil setze, al marge de la inscripció/anotació 3a.Està dividida en Propietat Horitzontal per les quals es regeix el total immoble del que forma part
aquesta finca.
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FINCA RESULTANT 49
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 6.091’62 m2 (la FINCA RESULTANT 49 participa en 1/3 del
total de la superficie).
QUOTA EN EL CLP: 1,72 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 49 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: número TRES. Casa totalment construïda que forma part de la finca en Vacarisses,
parcel·la número seixanta-u, en el CAMÍ DE LA CREU, número TRETZE, de superfície total sis-mil
noranta-un amb seixanta-dos metres quadrats (6.091,62 m2): consta de planta baixa de cent
vint-i-un metres quadrats, amb porxo de dotze metres quadrats, magatzem de cinc metres
quadrats i una bassa de vint-i-set metres quadrats; té l'ús exclusiu d'una porció de terreny de
superfície mil set-cents vint-i-tres metres vuitanta-nou decímetres quadrats. AFRONTA: prenent
com a referència la porció de terreny d'ús exclusiu, i mirant des del carrer, pel seu front, porció
de terreny d'ús exclusiu de l'entitat número dos i part, amb una porció de terreny de dos-cents
catorze metres trenta-dos decímetres quadrats i quatre metres d'ample, que serveix d'accés a
aquesta entitat i a la número dos; dreta entrant, Dolores Solà; esquerra, Dolores Solà; i fons, amb
Antonio Xipel i Juan Plans. QUOTA: trenta-tres enters trenta-tres cèntims per cent". Referència
Cadastral: 5560811DG0056S0003BW.”
Aquesta finca forma part, juntament amb les FA 48 i 49, d’una comunitat de propietaris dividida
en règim de propietat horitzontal. De conformitat amb el que estableix l’article 143 del RLU, es
manté l’adjudicació en aquest règim, repartint la participació en el projecte de reparcel·lació de
conformitat amb la quota de participació a la comunitat de propietaris.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, volum 3160,
llibre 119 de Vacarisses, foli 51, finca 4.053.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560811DG0056S0003BW
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Javier Rodríguez Gómez, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, i a Nacha Cazorla Martínez, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular
per títol de compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona, Juan Manuel Jorge Romero,
el 08.07.1997.
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USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 35.475,23.-€,
que correspon a un 1,72% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA, en garantia d'un préstec de CENT
QUARANTA MIL EUROS de capital, interessos ordinaris fins a un màxim de VUIT MIL SET-CENTS
CINQUANTA EUROS, interessos de demora fins a un màxim de CATORZE MIL EUROS, la quantitat
de NOU MIL VUIT-CENTS EUROS per a costes i despeses. Els atorgants taxen la finca únicament
als efectes de subhasta en la suma de DOS-CENTS VUITANTA-VUIT MIL SIS-CENTS VUITANTADOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS. Per un TERMINI de QUATRE-CENTS VUITANTA mesos, a
partir del dia un de Març de l'any dos mil cinc. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant
escriptura autoritzada pel Notari de Castellar del Vallès, Miguel Àngel Benavides Almela, el dia
un de Març de l'any dos mil cinc, que va motivar amb data tres de Maig de l'any dos mil cinc, la
inscripció 8a.HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA, en garantia d'un préstec de VUITANTAVUIT MIL DOS-CENTS EUROS de capital, interessos ordinaris de DOTZE mesos i fins a un màxim
de SIS MIL CENT VINT-I-NOU AMB NORANTA EUROS, interessos de demora fins a un màxim
d'ONZE MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU AMB SEIXANTA EUROS, la quantitat de NOU MIL
QUINZE AMB DIVUIT EUROS per a costes i despeses. Els atorgants taxen la finca únicament als
efectes de subhasta en la suma de DOS-CENTS VUITANTA-VUIT MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS
EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS Per un TERMINI de TRES-CENTS mesos, a partir del dia un de
Març de l'any dos mil cinc. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada
pel Notari de Castellar del Vallès, Miguel Àngel Benavides Almela, el dia un de Març de l'any dos
mil cinc, que va motivar amb data tres de Maig de l'any dos mil cinc, la inscripció 9a.Està dividida en Propietat Horitzontal per les quals es regeix el total immoble del que forma part
aquesta finca.
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FINCA RESULTANT 50
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 466,22 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,39 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 50 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Porció de terreny situada a Vacarisses, en el punt denominat Camí de la Creu,
vulgarment el Pala, parcel·la número divuit de quatre-cents seixanta-sis amb vint-i-dos metres
quadrats (466,22 m2). AFRONTA: Nord i Est, carrers en longituds respectives de trenta-un metres
trenta centímetres i trenta-nou metres; Oest, en línia de trenta-dos metres, parcel·la número
dinou; i Sud, en línia de trenta metres, parcel·la número divuit Bis."
OBSERVACIONS:
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5569609DG0056N0001KG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, volum 2440,
llibre 81 de Vacarisses, foli 185, finca 4.123.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569609DG0056N0001KG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Antonio Galbarro Milena i a Florentina Paniagua Jimeno, amb
caràcter ganancial del ple domini i per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació de la totalitat d'aquesta finca, titular per títol de
compravenda atorgada davant del Notari de Badalona, Gaspar Ripoll Orti, Notario, el
27.10.1994.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 8.145,25.-€, que
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correspon a un 0,39% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA, en garantia d'un
préstec de CENT MIL EUROS de capital, interessos ordinaris de DOTZE mesos al tipus màxim del
DEU PER CENT anual, interessos de demora de VINT-I-QUATRE mesos al tipus màxim del VINT
PER CENT anual, la quantitat de DEU MEL EUROS per a costes i despeses, la quantitat de MIL
EUROS per a despeses extrajudicials. Les parts fixen de mutu acord com a tipus de taxació per a
la subhasta que se celebri per qualsevol dels procediments expressats la quantitat de DOSCENTS QUARANTA-NOU MIL CENT EUROS la finca d'aquest NÚMERO. Per, un TERMINI de
QUATRE-CENTS VUITANTA mesos, que finalitza el dia disset de Gener de /any dos mil quarantavuit. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona,
Enrique Pena Fèlix, el dia disset de Gener de l'any dos mil vuit, que va motivar amb data vuit de
Febrer de l'any dos mil vuit, la inscripció 2a.HIPOTECA a favor de CAIXABANK SA, en garantia d'un préstec de VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS
CINQUANTA EUROS de capital, interessos ordinaris de SIS mesos i fins a un màxim de NOUCENTS TRENTA-QUATRE AMB DIVUIT EUROS, al tipus màxim del SET AMB CINC-CENTS
QUARANTA-NOU anual, interessos de demora de DIVUIT mesos fins a un màxim de CINC MIL
TRENTA AMB SIS CENTÈSIMES EUROS, al tipus màxim del TRETZE AMB CINC-CENTES
QUARANTA-NOU PER CENT anual, la quantitat de CINC MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS AMB
CINQUANTA EUROS per a costes i despeses. Per un TERMINI de TRES-CENTS SEIXANTA mesos,
que finalitza el dia disset d'Abril de l'any dos mil quaranta-quatre. Constituïda sobre aquesta
finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari d'Hospitalet de Llobregat, Jorge Vicente
Farrés Reig, el dia quinze d'Abril de l'any dos mil catorze, que va motivar amb data setze de Maig
de l'any dos mil catorze, la inscripció 3a.NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de cinc-cents quaranta-dos amb seixanta-cinc euros, practicada amb data setze de
Maig de l'any dos mil catorze, al marge de la inscripció/anotació 3a.-
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FINCA RESULTANT 51
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 2.467,33 m2
QUOTA EN EL CLP: 2,09 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 51 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Casa envoltada de jardí situada en l'hereteu Pala, terme de Vacarisses, amb enfront
del camí veïnal de Vacarisses a Monistrol. Composta de diverses habitacions i serveis. Edificada
sobre una porció de terreny, bosc i muntanya baixa, que ocupa una superfície de dos mil quatrecents seixanta-set amb trenta-tres metres quadrats (2.467,33 m2), dels quals corresponen a
l'edificació cent quinze metres quadrats. I en junt AFRONTA: per l'Est, amb el camí veïnal de
Vacarisses a Monistrol; pel Sud, amb Ricardo Pala Jané; pel Nord, amb Ricardo Pala Jané; i per
l'Oest, part també amb el mateix Ricard Pala Jané. Referència Cadastral: No Costa.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Segregada de la finca inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa
núm. 5, Finca núm. 4.134, al volum 2648, llibre 82, foli 100.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5967602DG0056N0001TG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Martin Llorens Morraja, pel que fa al ple domini i per subrogació
real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació de la finca, titular
per títol de compravenda atorgada davant del Notari de Vilassar de Mar, el 19.05.1988.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 43.106,31.-€,
que correspon a un 2,09% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
ATRIBUCIÓ SUCCESSÒRIA del ple domini i per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació d'aquesta finca, a favor D'aleix LLORENS NAVARRO, de
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manera que l'afavorit l'adquirirà al moment de la mort de l’atribuent -titular d'aquesta finca-. El
beneficiari quedarà substituït vulgarment pels seus respectius descendents, i en defecte d'això
pel seu germà Jordi Llorens Navarro, conforme a l'article 431-8 del CCC, i amb els efectes de
l'article 431-30, segons es dedueix de la nota al marge de la inscripció la de data 18 d'agost de
2010.
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FINCA RESULTANT 52
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 741,46 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,63 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 52 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT -en construcció-, situada en el terme municipal de
Vacarisses, carrer CAMÍ DE ROMEU, número TRES, Urbanització La Creu. Composta de planta
baixa, planta primera i planta golfa. La planta baixa està destinada a serveis, té una superfície
construïda de cent vint-i-dos metres setanta-set decímetres quadrats i una superfície útil de cent
quatre metres trenta decímetres quadrats. La planta primera està destinada a habitatge, porxo
i terrassa, té una superfície construïda l'habitatge de vuitanta-vuit metres noranta-dos
decímetres quadrats i útil de seixanta-nou metres noranta-sis decímetres quadrats i el porxo i la
terrassa té una superfície construïda de trenta-tres metres vuitanta-cinc decímetres quadrats i
una superfície útil de trenta metres catorze decímetres quadrats. I la planta golfa, està destinada
a habitatge i solàrium, té una superfície construïda l'habitatge de cinquanta-set metres set
decímetres quadrats i útil de quaranta-cinc metres vuitanta decímetres quadrats i el solàrium té
una superfície construïda de nou metres nou decímetres quadrats i una superfície útil de sis
metres dinou decímetres quadrats. La superfície ocupada de la parcel·la és de cent vint-i-dos
metres setanta-set decímetres quadrats. S'aixeca sobre una porció de terreny que té una
superfície de set-cents quaranta-un amb quaranta-sis metres quadrats (741,46 m2). AFRONTA:
front, en línia lleugerament corba, amb carrer de la Urbanització denominada, Camí Romeu;
dreta entrant, parcel·la número seixanta-vuit, fons parcel·la número u; i esquerra, parcel·la
número u-bis.
Referència Cadastral: 5868006DG0056N0001UG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.221, al volum 2564, llibre 86, foli 13.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868006DG0056N0001UG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a José Ramon Vega Del Jesús, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, i a Ana Maria Torrent Martínez, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació,
titular per títol de compravenda atorgada davant del Notari de Sant Vicenç de Castellet, Pedró
Àngel Casado Martin, el 08.11.2000.
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Declarada l'obra nova mitjançant escriptura atorgada a Terrassa, davant el Notari Juan Manüel
Alvarez-Cienfuegos Suàrez amb protocol, el dia 12 de Setembre de 2001, segons la Inscripció'!3a,
de data 12 de Novembre de 2001, al Foli 13, del Llibre 86, Tom 2564 de l'Arxiu.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 12.953,92.-€,
que correspon a un 0,63% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
L'Obra nova de l'habitatge construït en aquesta finca està declarada en construcció, sense que
s'hagi acreditat la seva finalització ni l'existència de les garanties exigides en la Llei, article 20 de
la Llei 5 de novembre de 1999, segons la inscripció 3a de data 12 de Novembre de 2.001.
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, en garantia d'un crèdit de
CENT SEIXANTA MIL EUROS en concepte de límit del crèdit, interessos ordinaris fins a un màxim
de TRETZE MIL DOS-CENTS EUROS, interessos de demora fins a un màxim de TRENTA-DOS MIL
VUIT-CENTS EUROS, la quantitat de TRENTA-DUES MIL EUROS per a costes i despeses. Taxada
en subhasta en TRES-CENTS QUARANTA-UN MIL CENT SEIXANTA-TRES EUROS SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS. Per un TERMINI que no podrà excedir del dia trenta-u de Maig de l'any dos mil trentaquatre. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de
Terrassa, Juan Manuel Alvarez-Cienfuegos Suàrez, el dia divuit de Maig de l'any dos mil quatre,
que va motivar amb data quinze de Julio de l'any dos mil quatre, la inscripció 5a.-
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FINCA RESULTANT 53
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 2.193,63 m2
QUOTA EN EL CLP: 1,86 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 53 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR situat en el terme municipal de Vacarisses, urbanització "La
Creu", amb enfront del carrer de la Creu, número dotze, es compon de: Planta baixa destinada a
habitatge, composta d'entrada, menjador-estar, cuina, safareig, dos dormitoris, bany, aseo i
escala de comunicació amb la planta superior, amb una superfície construïda de cent vuit metres
cinc decímetres quadrats, contenint un porxo de vuitanta metres vuitanta decímetres quadrats.
I planta altell, destinada a habitatge i distribuïda en dos dormitoris, bany i escala de comunicació
amb la planta inferior, amb una superfície construïda de quaranta-un metres vuitanta-cinc
decímetres quadrats. La superfície de parcel·la ocupada per l'edificació és de cent vuitanta-vuit
metres vuitanta-cinc decímetres quadrats, estant la resta de la mateixa destinada a pati o jardí.
Edificada sobre una porció de terreny del Paratge Camí de la Creu o vulgarment El Palà, parcel·les
quatre i onze. Té una superfície de dues mil cent norant-tres amb seixanta-tres metres quadrats
(2.193,63 m2). I AFRONTA: al Nord i Sud, en línies respectives de trenta-set metres i trenta-cinc
metres noranta centímetres, amb el carrer Camí de la Creu -amb carrer de la Urbanització-; a
l'Est, en línia de seixanta metres cinquanta centímetres, amb parcel·les Números tres i dotze, de
Sud a Nord; i a l'Oest, en línia de seixanta-cinc metres vuitanta centímetres, amb parcel·les
Números cinc i deu de Sud a Nord.
OBSERVACIONS:
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5868011DG0056N0001.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.234, al volum 2564, llibre 86, foli 196.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868011DG0056N0001WG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Juan Esquerda Gall, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, i a
Maria Perez Mateu, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per subrogació real i en
correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular per títol de
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

466

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 5 – Relació de finques resultants

compravenda atorgada davant del Notari de Barcelona, Wladimiro Gutierrez Àlvarez, el
22.07.1983.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.

CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 38.324,55.-€,
que correspon a un 1,86% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor de CAIXABANK SA, en garantia d'un préstec de: A) CENT TRENTA MIL EUROS,
de principal, B) del pagament dels seus interessos pel termini de SIS MESOS, al tipus màxim del
VUIT ENTERS PER CENT, C) del pagament dels interessos de demora pel termini de DIVUIT
MESOS, al tipus màxim del CATORZE ENTERS PER CENT, i D) de la quantitat de CATORZE MIL
TRES-CENTS CINQUANTA EUROS, que es fixen per a costes i despeses. Taxada en TRES-CENTS
VINT MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS. Per un TERMINI de
CENT QUARANTA-QUATRE mesos, que finalitza el dia un de Juny de l'any dos mil vint-i-quatre.
Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa, Juan
Manuel Alvarez-Cienfuegos Suàrez, el dia trenta-u de Maig de l'any dos mil dotze, que va motivar
amb data cinc de Julio de l'any dos mil dotze, la inscripció 8a.-
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FINCA RESULTANT 54
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 842,70 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,71 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 54 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Porció de terreny en el terme municipal de Vacarisses, en el punt denominat Camí de
la Creu o vulgarment El Pala, parcel·la dieciseis de vuit-cents quaranta-dos amb setanta metres
quadrats (842,70 m2). AFRONTA: al Nord, amb resta de finca matriu; al Sud, amb carrer de la
Urbanització; a l'Est, amb parcel·la setze bis; i a l'Oest, amb parcel·la disset.
Referència Cadastral: NO CONSTA.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.239, al volum 2594, llibre 87, foli 29.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868018DG0056N0001LG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Juan Montoya Úbeda, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, i a
Teresa Palomares Oliver, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per subrogació real i en
correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular per títol de
compravenda atorgada davant del Notari José Alfonso López Tena el 30.07.1997.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 14.722,67.-€,
que correspon a un 0,71% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

468

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 5 – Relació de finques resultants

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

469

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 5 – Relació de finques resultants

FINCA RESULTANT 55
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 820,05 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,69 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 55 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Habitatge unifamiliar -en construcció- situada en terme municipal de Vacarisses,
situada sobre la parcel·la disset bis, avui Camí de l'Est, sense NÚMERO, de vuit-cents vint amb
cinc metres quadrats (820,05 m2) en el punt denominat Camí de la Creu o vulgarment El Pala.
Consta d'una planta semisótano destinada a garatge amb una superfície útil de quaranta-tres
metres setanta-vuit decímetres quadrats i construïda de cinquanta-cinc metres seixanta-vuit
decímetres quadrats; i d'una planta baixa en la qual trobem un rebedor amb escala de
comunicació amb el garatge, saló menjador-estar, cuina amb office, bany complet, quatre
dormitoris, amb una superfície útil de cent dotze metres quaranta-sis decímetres quadrats, i
construïda de cent trenta-sis metres nou decímetres quadrats i de dos porxos, un d'accés a
l'habitatge i un altre al jardí, amb una superfície de tretze metres trenta-quatre decímetres
quadrats. La part no edificada de set-cents vint-i-dos metres catorze decímetres quadrats es
troba destinada a jardí.
Referència Cadastral: NO CONSTA.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.240, al volum 2594, llibre 87, foli 32.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868019DG0056N0001TG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Juan Francisco Montoya Palomares, pel que fa al ple domini i per
subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació de la
finca, titular per títol de compravenda atorgada davant del Notari José Alfonso López Tena el
30.07.1997.
Declarada l'obra nova mitjançant escriptura atorgada a Montcada i Reixac, davant el Notari
Rocio Maestre Cavanna amb protocol U, el dia 19 de Novembre de 1997, segons la Inscripció 3a,
de data 30 de Gener de 1998, al Foli 32, del Llibre 87, Tom 2594 de l'Arxiu.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

470

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 5 – Relació de finques resultants

CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 14.326,96.-€,
que correspon a un 0,69% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
L'obligació d'acreditar la finalització de l'Obra en construcció segons la inscripció 3a de data 30
de gener de 1998.
HIPOTECA a favor de BANCO DE SABADELL SA, en garantia d'un préstec de CENT DOS MIL CENT
SETANTA-DOS AMB SIS CENTÈSIMES EUROS de capital, interessos ordinaris de VINT-I-QUATRE
mesos al tipus màxim del SETZE PER CENT anual, interessos de demora de TRENTA-SIS mesos al
tipus màxim del DINOU PER CENT anual, la quantitat de DEU MIL DOS-CENTS DISSET AMB VINTI-U EUROS per a costes i despeses. Per un TERMINI de CENT VUITANTA mesos, que finalitza el
dia trenta de Novembre de l'any dos mil tretze. Es Taxa en CENT VUITANTA-NOU MIL DIVUIT
EUROS TRENTA CÈNTIMS. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel
Notari de Montcada i Reixac, Rocío Maestre Cavanna, el dia dinou de Novembre de l'any mil
nou-cents noranta-set, que va motivar amb data trenta de Gener de l'any mil nou-cents norantavuit, la inscripció 4a.-
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FINCA RESULTANT 56
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 929,26 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,79 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 56 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR situat en el terme de Vacarisses, en el punt denominat
"Camí de la Creu" o vulgarment "El Pala", de figura irregular, carrer Oest, número set. Consta de
planta baixa solament amb un habitatge de cent set metres quadrats, distribuïda en diverses
dependències i serveis, garatge de trenta-vuit metres quaranta decímetres quadrats i traster de
vint-i-quatre metres cinquanta decímetres quadrats. Edificada sobre un solar de superfície de
nou-cents vint-i-nou amb vint-i-sis metres quadrats (929,26 m2). AFRONTA: al capdavant, en línia
de vint-i-quatre metres setanta centímetres amb el carrer Camí de l'Oest, on li correspon el
número set, abans vint-i-u; dreta, mitjançant franja de quatre metres d'amplària destinada en
el futur a cessió de vials i avui S’adjudicaent a la resta de finca, amb aquesta última; esquerra,
parcel·la vint; i fons, torrent. Referència Cadastral: 5569602DG0056N0001QG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.248, al volum 2594, llibre 87, foli 102.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569602DG0056N0001QG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Eva Remolina Torres, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, i a
Jorge Perez Fernandez, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per subrogació real i en
correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular per títol de
compravenda atorgada davant del Notari de Sant Cugat del Vallès, Antonio Luis García Bernat,
el 25.01.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 16.234,95.-€,
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que correspon a un 0,79% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA, en garantia d'un crèdit fins a la quantitat
màxima de DOS-CENTS NORANTA-VUIT MIL CENT EUROS de capital, interessos ordinaris fins a
un màxim de VINT-I-U MIL SIS-CENTS DOTZE AMB VINT-I-CINC EUROS, interessos de demora fins
a un màxim de QUARANTA-U MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS, la quantitat de VINT-IVUIT MIL EUROS per a costes i despeses. Taxada en TRES-CENTS NORANTA-UN MIL QUATRECENTS DOS EUROS VINT-I-QUATRE CÈNTIMS. Per un TERMINI que finalitza el dia vint-i-cinc de
Gener de l'any dos mil quaranta-dos. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura
autoritzada pel Notari de Sant Cugat del Vallès, Antonio Luis García Bernat, el dia vint-i-cinc de
Gener de l'any dos mil set, que va motivar amb data vint-i-vuit de Maig de l'any dos mil set, la
inscripció 10a.-
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FINCA RESULTANT 57
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 472,76 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,40 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 57 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, situada en terme de Vacarisses, en el punt
denominat Camíno de la Creu o vulgarment El Pala, carrer Oest, número set-bis, parcel·la dos,
construïda sobre una porció de terreny de quatre-cents setanta-dos amb setanta-sis metres
quadrats (472,76 m2). Aquest habitatge consta d'una sola planta, destinada a habitatge i
distribuïda en rebedor, pas-distribuïdor, menjador-estar, cuina, bany, aseo i tres dormitoris, amb
una superfície útil total de seixanta-vuit metres seixanta decímetres quadrats i construïda de
vuitanta-un metres setanta-set decímetres quadrats. La resta de terreny no edificat està destinat
a jardí i accessos. LIMITA en el seu conjunt: al capdavant, en línia recta de setze metres cinquanta
centímetres, amb Camí de l'Oest; dreta entrant, parcel·la número tres, en línia de trenta metres
cinquanta centímetres; esquerra entrant, resta de finca matriu, parcel·la número u, en línia de
trenta-tres metres; i al fons, amb un torrent." Referència Cadastral: 5569692DG0056N0001QG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.298, al volum 2672, llibre 90, foli 78.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569612DG0056N0001KG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Juan Carlos Conejo Doblas, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, i a Maria Dolores Godino Colorado, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació,
titular per títol de compravenda atorgada davant del Notari de Sabadell, Javier Micó Giner, el
21.12.1998.
Declarada l'obra nova mitjançant escriptura atorgada a Cerdanyola del Vallès, davant el Notario
Teodoro López-Cuesta Fernàndez amb protocol 1654, el dia 28 d'Abril de 1999, segons la
Inscripció 3a, de data 22 de Julio de 1999, al Foli 77, del Llibre 90, Tom 2672 de l'Arxiu.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
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CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 8.259,51.-€, que
correspon a un 0,40% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor d'ARGENTARIA CAJA POSTAL Y BANCO HIPOTECARIO SA, en garantia d'un
préstec de SETANTA-DOS MIL CENT VINT-I-U AMB QUARANTA-CINC EUROS de capital,
interessos ordinaris de SEIXANTA mesos al tipus màxim del DOTZE PER CENT anual, interessos
de demora de SEIXANTA mesos fins a un màxim de QUARANTA-TRES MIL DOS-CENTS SETANTADOS AMB VUITANTA-SET EUROS, la quantitat equivalent al VINT PER CENT del capital per a
costes processables, i del pagament de les costes i perjudicis en cas d'incompliment, una
quantitat màxima igual al TRES PER CENT d'aquest capital. Es taxa en CENT QUARANTA-QUATRE
MIL DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS NORANTA-UN CÈNTIMS. Per un TERMINI de DOSCENTS QUARANTA mesos, que finalitza el dia trenta d'Abril de l'any dos mil vint-i-u. Constituïda
sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Cerdanyola del Vallès,
Teodoro López-Cuesta Fernàndez, el dia vint-i-vuit d'Abril de l'any mil nou-cents noranta-nou,
que va motivar amb data vint-i-dos de Julio. de l'any mil nou-cents noranta-nou, la inscripció 4a.-
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FINCA RESULTANT 58
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 572,14 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,48 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 58 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR aïllat situada a Vacarisses, carrer Oest, número ONZE-B abans número set-. Consta de planta baixa solament, amb una superfície construïda de cent
quatre metres setanta-vuit decímetres quadrats, dels quals vuitanta metres cinquanta
decímetres quadrats estan destinats a habitatge, vint-i-tres metres setanta-vuit decímetres
quadrats a garatge, i la resta de cinquanta decímetres quadrats a un porxo. Tot això edificat
sobre un solar de superfície cinc-cents setanta-dos amb catorze metres quadrats (572,14 m2),
destinant a pati quant a la superfície no edificada. AFRONTA: al capdavant, en línia recta de vinti-dos metres amb Camí de l'Oest; dreta entrant, zona d'equipament en línia recta de vint metres;
esquerra entrant, parcel·la dues, en línia recta de trenta metres cinquanta centímetres; i al fons,
amb un torrent.
OBSERVACIONS
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que l'esmentada finca està identificada
gràficament però la base gràfica registral no pot validar-se pel següent motiu: La superfície que
consta inscrita en el Registre de la Propietat és substancialment diferent a l'àrea de la base
gràfica registral de la finca corresponent. Hi ha contradiccions o incerteses en la identificació
gràfica dels límits de la finca, de tal entitat que impedeixen la validació definitiva de la base
gràfica corresponent. Referència Cadastral: 5569613DG0056N0001RG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.299, al volum 2672, llibre 90, foli 80.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569613DG0056N0001RG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Alexandre Bernet Olivé, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, i a Dolores Rojas Aguayo, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular
per títol de compravenda atorgada davant del Notari de Terrassa, Jorge Iranzo Barceló, el
09.08.2006.
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USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 9.995,76.-€, que
correspon a un 0,48% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor d'UNNIM BANC SA, -anteriorment Caixa dEstalvis de Terrassa- en garantia
d'un préstec de DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL EUROS; d'una anualitat d'interessos al tipus
convingut i fins a un màxim de DIECISEIS MIL SET-CENTS SETANTA EUROS; dels interessos de
demora convinguts fins a un màxim de VINT-I-VUIT MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS; i de la
suma de VINT-I-VUIT MIL EUROS que es fixa en total per a costes i despeses en cas de litigi.
Taxació a efectes hipotecaris: Els atorgants taxen la finca únicament als efectes de subhasta en
la suma de TRES-CENTS QUARANTA MIL CENT SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS. Es concedeix
aquest préstec per una vigència màxima TRES-CENTS SEIXANTA MESOS explicada a partir del dia
nou d'agost de dos mil sis. La primera quota d'amortització de capital vencerà el dia nou de
setembre de dos mil sis i l'última el dia nou d'agost de dos mil trenta-sis . Constituïda sobre
aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa, Jorge Iranzo Barceló, el
dia nou d'agost de l'any dos mil sis, que va motivar amb data set de Setembre de l'any dos mil
sis, la inscripció 10a.
AMPLIADA I MODIFICADA la hipoteca precedent com s'indicia en la inscripció 13a
AMPLIADA I MODIFICADA la hipoteca de la inscripció 10a a favor d'UNNIM BANC SA, quedant
quant a l'ampliat en els següents termes: NOVA RESPONSABILITAT HIPOTECÀRIA: Com a
conseqüència de l'ampliació, queda modificada la responsabilitat hipotecària en els següents
termes: DOS-CENTS NORANTA-SIS MIL SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS SEIXANTA-UN CÈNTIMS de
principal; DINOU MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS QUARANTA-SET CÈNTIMS d'interessos
ordinaris; TRENTA-DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS QUARANTA-NOU CÈNTIMS
d'interessos de demora i la quantitat de VINT-I-VUIT MIL VUIT-CENTS EUROS per a costes i
despeses. Es valora la finca hipotecada a l'efecte de subhasta en la suma de CENT VUITANTAQUATRE MIL VINT-I-UN EUROS NORANTA-TRES CÈNTIMS. El capital pendent de devolució del
mateix haurà de ser amortitzat mitjançant quatre-centes vuitanta quotes, a satisfer la primera
el dia trenta de juny de dos mil tretze i ho ultima el dia trenta-u de maig de dos mil cinquantatres. Tot això mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa, Esteban Cuyàs Henche,
el dia vuit de maig de dos mil tretze, que va motivar amb data cinc de juny de dos mil tretze, la
inscripció 13a.-
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NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual queda alliberada per
un import de sis-cents noranta-dos amb setanta-dos euros, practicada amb data cinc de Juny de
l'any dos mil tretze, al marge de la inscripció/anotació 13a.NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual va ser al·legada exempta
en autoliquidació, practicada amb data trenta de Julio de l'any dos mil tretze, al marge de la
inscripció/anotació 14a.-
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FINCA RESULTANT 59
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 443,80 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,38 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 59 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT -avui acabada- situada en el terme municipal de
Vacarisses, en el punt denominat Camí de la Creu o El Palà, carrer de la Creu, número vint-i-dos.
Composta de planta baixa amb una superfície construïda de noranta-un metres deu decímetres
quadrats i una superfície útil de setanta-quatre metres cinquanta-set decímetres quadrats. La
superfície ocupada de la parcel·la és de noranta-un metres deu decímetres quadrats. Aixecada
sobre una porció de terreny de quatre-cents quaranta-tres amb vuitanta metres quadrats
(443,80 m2). AFRONTA: al Nord, amb parcel·la un o A, en línia de quinze metres setanta-cinc
centímetres; Sud, Camí de la Creu, en línia quebrada de dos metres setanta centímetres, sis
metres noranta-nou centímetres i vuit metres cinquanta-quatre centímetres; Est, parcel·la tres o
C en línia de trenta metres vuitanta-sis centímetres; i Oest, amb carrer Nord en línia de vint-i-tres
metres vint centímetres." Referència Cadastral: 58680L5DG0056N0001GG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.364, al volum 2757, llibre 93, foli 65.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868021DG0056N0001LG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Miguel-Adolfo Bernat Gonzalez, pel que fa al ple domini d’una
meitat indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, i a Lídia Castro Escoriza, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular
per títol de compravenda atorgada davant del Notari de Terrassa, Àngel García Diz, el
06.11.2003..
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
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CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 7.753,56.-€, que
correspon a un 0,38% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, en garantia d'un crèdit de CENT VUIT
MIL EUROS en concepte de límit del crèdit, interessos ordinaris fins a un màxim de QUATRE MIL
CINQUANTA EUROS, interessos de demora fins a un màxim de DIVUIT MIL NOU-CENTS EUROS,
la quantitat de SETZE MIL DOS-CENTS EUROS per a costes i despeses. Es taxa aquesta finca per
a subhasta en CENT QUARANTA-DUES MIL SET-CENTS CINQUANTA I QUATRE EUROS. Per un
TERMINI que no podrà excedir del dia trenta de Novembre de l'any dos mil trenta-tres.
Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa, Àngel
García Diz, el dia sis de Novembre de l'any dos mil tres, que va motivar amb data set de Gener
de l'any dos mil quatre, la inscripció 7.
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FINCA RESULTANT 60
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 448,06 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,38 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 60 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: Habitatge unifamiliar aïllat situada en terme de Vacarisses, carrer Camí de la Creu,
número vint-i-dos, abans nou, composta de planta baixa únicament, destinada a habitatge,
garatge i porxo. Té una total superfície construïda de cent vint-i-cinc metres vint-i-nou
decímetres quadrats i útil de cent nou metres cinquanta-tres decímetres quadrats. Està edificada
sobre la parcel·la C o número tres, de superfície quatre-cents quaranta-vuita amb sis metres
quadrats (448,06 m2), dels quals l'edificació ocupa una superfície de cent vint-i-cinc metres vinti-nou decímetres quadrats. La resta del terreny sense edificar està destinat a jardí. LIMITA en
junt: al Nord, amb parcel·la un o A, en línia d'onze metres trenta-dos centímetres; Sud, Camí de
la Creu, en línia setze metres cinquanta centímetres; Est, parcel·la vuit, en línia de trenta-cinc
metres divuit centímetres; i Oest, amb parcel·la dues B, en línia de trenta metres vuitanta-sis
centímetres".
Observacions:
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5868015DG0056N0001GG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.365, al volum 2357, llibre 93, foli 68.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868015DG0056N0001GG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Francisco Javier Franco Espada, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, i a Emma Pena Fabres, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular
per títol de compravenda atorgada davant del Notari de Sabadell, José Antonio Simón
Hernàndez, el 26.04.2007.
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USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 7.827,98.-€, que
correspon a un 0,38% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor d'IBERCAJA BANCO SA, en garantia d'un préstec de TRES-CENTS MIL SIS-CENTS
NORANTA-SIS EUROS de capital, interessos ordinaris de dos anys i fms a un màxim de
QUARANTA-DOS MIL NORANTA-SET EUROS QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS, al tipus màxim del
set per cent anual, interessos de demora d'un any fins a un màxim, de CINQUANTA-SET MIL
CENT TRENTA-DOS EUROS VINT-I-QUATRE CÈNTIMS quantitat de TRENTA MIL SEIXANTA-NOU
EUROS SEIXANTA CÈNTIMS per a costes i despeses. Es Taxa en QUATRE-CENTS MIL NOU-CENTS
VINT-I-VUIT EUROS. Per un TERMINI que finalitza el dia trenta de Juny de l'any dos mil cinquantacinc. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Sabadell,
José Antonio Simón Hernández, el dia vint-i-sis d'Abril de l'any dos mil set, que va motivar amb
data vint d'Agost de l'any dos mil set, la inscripció 5a; MODIFICADA mitjançant escriptura
autoritzada pel Notari de Sabadell, Marta Navarro Rodó, el dia vint-i-cinc de febrer de dos mil
deu, que va motivar amb data vuit d'abril de dos mil deu, la inscripció 6a. MODIFICADA
mitjançant escriptura autoritzada el dia vint-i-set d'abril de dos mil dotze, pel Notari de Sabadell,
José Antonio Simón Hernández, que va motivar la inscripció T de data onze de juny de dos mil
dotze. MODIFICADA mitjançant escriptura autoritzada el dia sis d'Agost de dos mil quinze, per
la Notari de Sabadell, Marta Navarro Rodó, que va motivar la inscripció 8a de data deu de
Setembre de dos mil quinze.
NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual va ser al·legada exempta
en autoliquidació, practicada amb data deu de Setembre de l'any dos mil quinze, al marge de la
inscripció/anotació 8a.NOTA FISCAL, pel termini de CINC anys, de l'Impost de TP/AJD de la qual va ser al·legada no
subjecta en autoliquidació, practicada amb data cinc de Febrer de l'any dos mil setze, al marge
de la inscripció/anotació Da.Anotació preventiva d'embargament LLETRA E, sobre una meitat indivisa d'aquesta finca, a favor
de TESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL UNITAT DE RECAUDACION N08/21 DE
TERRASSA, contra Francisco Javier Franco Espada, seguit en Tresoreria General De la Seguretat
Social, en reclamació de MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS de
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principal, DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS de recàrrec de constrenyiment,
TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS d'interessos, VINT-I-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per a costes reportades, i SETANTA-CINC EUROS per a costes i
interessos pressupostats, en total MIL SET-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS.
Havent-se ordenat tal anotació en virtut de manament expedit amb data set de novembre de
l'any dos mil setze, que va motivar aquesta anotació amb data un de desembre de l'any dos mil
setze.
S'ha expedit en el dia un de desembre de l'any dos mil setze, la certificació de domini i càrregues
d'aquesta finca, en relació amb l'anotació d'embargament lletra E.
Documents relatius a la finca, presentats abans del tancament del Diari de l'últim dia hàbil i
pendents de despatx: número 1279 del Diari 114 de data 06/11/2017, ANOTACIÓ
D'EMBARGAMENT AGENCIA ESTATAL DE L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA,
de Terrassa presenta a les 16:31:01, fora de l'horari de presentació, es presenta a les 09:00 hores
del dia d'avui, manament expedit el dia 3 de novembre de 2017, per la Tècnica Cap de la Unitat
Regional de Recaptació d'Unitat de Recaptació de l'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA de Terrassa-Delegació
Especial de Catalunya-, en la qual s'instrueix procediment administratiu de constrenyiment
contra FRANCISCO JAVIER FRANC ESPASA, en reclamació de 6076,73 euros importi total, i en
virtut del com, s'ordena es prengui ANOTACIÓ PREVENTIVA D'EMBARGAMENT sobre UNA
MEITAT INDIVISA DE LA finca número 4365 de VACARISSES Idufir: 08164000796706, i es lliura
CERTIFICACIÓ de les CÀRREGUES.
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FINCA RESULTANT 61
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.164,72 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,99 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 61 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR situat en el terme municipal de Vacarisses, amb enfront del
carrer Camí de la Creu, número vuit-b, Urbanització "La Creu". Edificada sobre un solar qualificat
com Ciutat Jardí Semi-Intensiva, intensitat I -clau 2-, amb una superfície de mil cent seixantaquatre amb setanta-dos metres quadrats (1.164,72 m2). Es compon de: Planta baixa, composta
de garatge, pas, dos dormitoris, estar- menjador, bany, cuina i porxo; amb una superfície
construïda de cent vint-i-sis metres dotze decímetres quadrats, i útil de cent deu metres seixantaquatre decímetres quadrats. La resta del solar, no ocupat per la construcció està destinat a pati
o jardí. AFRONTA: al capdavant, Sud, en línia recta de vint-i-cinc metres quatre centímetres, amb
carrer Camí de la Creu; dreta entrant, Est, amb parcel·la demarcada amb el número vuit del
carrer Camí de la Creu, propietat de Pablo Alarcón Escobar i Elena Sànchez Gonzàlez; fons, Nord,
en línia quebrada, amb parcel·la número tretze; i per l'esquerra, Oest, en línia cinquanta metres
amb parcel·la número tres. Referència Cadastral: 5868009DG0056NAG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.810, al volum 2810, llibre 99, foli 196.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868020DG0056N0001PG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Daniel Alarcón Escobar, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, i a Francisca Merino Aguilera, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular
per títol de Divisió Material atorgada davant del Notari de Terrassa, Àngel García Diz, el
20.07.2000.
Declarada l'obra nova mitjançant escriptura atorgada a Terrassa, davant el Notari Àngel García
Diz amb protocol 3690, el dia 23 de Novembre de 2000, segons la Inscripció 2a, de data 11 de
Gener de 2001, al Foli 196, del Llibre 99, Tom 2810 de l'Arxiu.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
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CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 20.348,63.-€,
que correspon a un 0,99% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor de BANKINTER SA, en garantia d'un préstec de CENT TRENTA-VUIT: MIL EUROS
de capital, interessos ordinaris de TRENTA-SIS mesos i fins a un màxim d'ONZE MIL NORANTACINC AMB VINT EUROS, interessos de demora de VINT-I-QUATRE mesos fins a un màxim de
VINT-I-SIS MIL DOS-CENTS VINT EUROS, al tipus màxim del NOU AMB CINQUANTA PER CENT
anual, la quantitat de SETZE MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS per a costes i despeses. Es Taxa
en TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE MIL EUROS. Per un TERMINI de QUATRE-CENTS VINT
mesos, que finalitza el dia vint-i-u de Gener de l'any dos mil quaranta-u. Constituïda sobre
aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa, Àngel García Diz, el dia
vint de Gener de l'any dos mil sis, que va motivar amb data vint-i-u de Febrer de l'any dos mil
sis, la inscripció 4a.-
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FINCA RESULTANT 62
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.448,03 m2
QUOTA EN EL CLP: 1,23 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 62 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR, situada en el terme municipal de Vacarisses, amb enfront
del carrer Camí de la Creu, número vuit, Urbanització La Creu, es compon de: planta baixa,
composta de garatge, espai per a calderes, vestíbul, passos, un dormitori, estar-menjador, aseo,
cuina-office, safareig, escala d'accés a la planta primera i porxo; amb una superfície construïda
de cent vuitanta metres quadrats, i útil, de cent cinquanta-quatre metres nou decímetres
quadrats; planta primera, destinada a habitatge, a la qual s'accedeix des de la planta baixa
mitjançant escala interior, composta de distribuïdor, dormitoris: un d'ells de tipus suite amb bany
i vestidor, un dormitori individual i un dormitori doble, bany i terrassa; amb una superfície
construïda de vuitanta-quatre metres setanta decímetres quadrats, i útil, de setanta-un metres
cinquanta-vuit decímetres quadrats. La resta del solar, no ocupat per la construcció, està
destinat a pati o jardí. Edificada sobre un solar situat en el terme de Vacarisses, amb enfront del
carrer Camí de la Creu, número vuit -paratge Camíno de la Creu o vulgarment el Palà-, parcel·la
número dos, Urbanització La Creu, qualificat com Ciutat Jardí Semi-Intensiva I -clau 2. Ocupa una
superfície de mil quatre-cents quaranta-vuit amb tres metres quadrats (1.448,03 m2), i
AFRONTA: al capdavant Sud, en línia recta de vint-i-dos metres quatre centímetres, amb carrer
Camí de la Creu; dreta entrant, Est, en línia de setanta metres vint centímetres, amb parcel·la
número u; fons, Nord, en línia quebrada, amb parcel·la número tretze; i per l'esquerra, Oest, amb
parcel·la demarcada amb el número vuit-b del carrer Camí de la Creu, propietat de Daniel
Alarcón Escobar i Francisca Merino Aguilera." Referència Cadastral: 5868009DG0056N0001AG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.811, al volum 2810, llibre 99, foli 199.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868009DG0056N0001AG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Antonio Fresneda Ortiz, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, i a Maria Del Carmen Perez Castillo, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació,
titular per títol de compravenda atorgada davant del Notari de Terrassa, Àngel García Diz,
Notario, el 15.12.2005.
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USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 25.298,29.-€,
que correspon a un 1,23% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, en garantia d'un préstec de DOS-CENTS
SETANTA MIL EUROS de capital, interessos ordinaris de VINT-I-QUATRE mesos i fins a un màxim
de QUARANTA-DOS MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS, al tipus màxim del SET AMB NORANTACINC PER CENT anual, interessos de demora fins a un màxim de SEIXANTA-NOU MIL NOU-CENTS
TRENTA EUROS, la quantitat de VINT-I-SET MIL EUROS per a costes i despeses. Es Taxa en
QUATRE-CENTS NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS. Per un TERMINI de
TRES-CENTS SEIXANTA mesos, que finalitza el dia trenta-u de Desembre de l'any dos mil trentacinc. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa,
Àngel García Diz, el dia quinze de Desembre de l'any dos mil cinc, que va motivar amb data
trenta-u de Gener de l'any dos mil sis, la inscripció 7.
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FINCA RESULTANT 63
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.628,64 m2
QUOTA EN EL CLP: 1,38 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 63 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, situada al carrer Camí de la Creu, número sis, del
terme municipal de Vacarisses. Consta d'una sola planta de forma rectangular amb dos annexos.
L'accés a l'habitatge es realitza a través d'un petit porxo. La superfície útil d'aquesta edificació
és de quaranta-quatre metres tretze decímetres quadrats, i la superfície construïda total és de
cinquanta-set metres setanta-cinc decímetres quadrats, dels quals corresponen cinquanta-cinc
metres setanta-cinc decímetres quadrats a l'habitatge i un metre seixanta-vuit decímetres
quadrats al porxo. Edificada sobre una porció de terreny de superfície de mil sis-cents vint-i-vuit
amb seixanta quatre metres quadrats (1.628,64 m2), la part no edificada es destina a jardí.
AFRONTA: Nord, en línia quebrada de setze metres cinquanta-cinc centímetres, amb finca de
referència cadastral número 58680-06 i en línia de disset metres cinquanta-cinc centímetres,
amb finca de referència cadastral número 58680-20; Est, en línia quebrada de dotze metres
trenta centímetres i trenta metres noranta centímetres, amb finca de referència cadastral
58680-20; Sud, en línia corba de trenta metres noranta-cinc centímetres, carrer Camí de la Creu;
i Oest, en línia recta de seixanta-un metres noranta-cinc centímetres, amb finca de referència
cadastral número 5868-09.
Observacions:
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
Referència Cadastral: 5868008DG0056N0001WG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
4.814, al volum 2834, llibre 100, foli 7.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868008DG0056N0001WG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Victor Lozano Ordonez, pel que fa al ple domini i per subrogació real
i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació de la finca, titular per
títol de compravenda atorgada davant de la Notària de Sant Vicenç de Castellet, Maria Isabel
Rico Martínez, el 04.05.2006.
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USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 28.453,70.-€,
que correspon a un 1,38% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS, en garantia d'un préstec per la quantitat
de CENT VINT-I-SIS MIL EUROS de capital rebuts mitjançant ingrés en compte, dels seus
interessos remuneratoris durant tres anys al tipus màxim d'ONZE ENTERS PER CENT anual, de
VINT-I-SET MIL SET-CENTS VINT EUROS per a interessos de demora entenent-se que en cap cas
els interessos remuneratoris més els de demora podran excedir de l'equivalent a cinc anualitats
d'interessos, i que en cas que excedissin es reduiran els de demora en l'import excedit, i SETZE
MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS per a costes i despeses. Es TAXA aquesta finca per a subhasta
en la quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL EUROS i s'assenyala com a domicili de la
part deutora per a requeriments i notificacions en la finca hipotecada. El termini serà de VINT
ANYS, a satisfer l'última quota el dia quatre de maig de dos mil vint-i-sis. Constituïda sobre
aquesta finca mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Sant Vicenç de Castellet, Maria
Isabel Rico Martínez, el dia quatre de Maig de l'any dos mil sis, que va motivar amb data dinou
de Juny de l'any dos mil sis, la inscripció 3a.
AMPLIADA I MODIFICADA la hipoteca precedent com s'indica en la inscripció 6a
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS, en garantia d'un préstec de QUARANTADOS MIL CINC-CENTS EUROS de capital, interessos ordinaris de DOTZE mesos, al tipus màxim de
l'ONCE PER CENT anual, interessos de demora fins a un màxim de SETZE MIL CENT CINQUANTA
EUROS, la quantitat de SET MIL CINC-CENTS TRETZE EUROS per a costes i despeses. TAXADA en
CENT QUARANTA-DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS DOS CÈNTIMS. Per un TERMINI
de TRES-CENTS mesos, que finalitza el dia quatre d'Agost de l'any dos mil trenta-cinc. Constituïda
sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Sant Vicenç de Castellet,
Eva Alejandra Linage Hernanz, el dia quatre d'Agost de l'any dos mil deu, que va motivar amb
data tretze de Setembre de l'any dos mil deu, la inscripció 5a.AMPLIADA I MODIFICADA la hipoteca de la inscripció 3a a favor de la Caixa d'Estalvis del Penedès,
quedant quant a l'ampliat en els següents termes: NOVA RESPONSABILITAT HIPOTECÀRIA: Com
a conseqüència de l'ampliació, queda modificada la responsabilitat hipotecària en els termes
següents: 1) CENT TRENTA-NOU MIL DOS-CENTS SEIXANTA UN EUROS NORANTA-VUIT CÈNTIMS
de principal; 2) una anualitat d'interessos remuneratoris al tipus màxim de l'onze per cent anual;
3) CINQUANTA-DOS MIL NOU-CENTS DINOU EUROS CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per interessos
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de demora; i 4) SETZE MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS TRENTA-TRES CÈNTIMS per costes i
despeses. Es determina com venciment de l'operació el dia quatre de maig de dos mil trenta-sis.
Tot això mitjançant escriptura autoritzada el dia vint-i-nou de setembre de dos mil onze, per la
Notària de Sant Vicenç de Castellet, que va motivar la inscripció 6a, el dia trenta de Novembre
de dos mil onze.-
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FINCA RESULTANT 64
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 839,39 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,71 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 64 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT situada al carrer Camí de la Creu, número quarantasis, Urbanització La Creu, en el terme municipal de Vacarisses. Es compon d'una sola planta, amb
una superfície construïda de noranta-dos metres cinquanta-sis decímetres quadrats i útil de
setanta-cinc metres vuitanta-tres decímetres quadrats, més una terrassa la superfície de la qual
és de catorze metres sis decímetres quadrats. L'habitatge es divideix interiorment en menjadorestar, cuina, bany, tres dormitoris, vestíbul i passadís distribuïdor, així com la terrassa abans
citada, a la qual s'accedeix des de dos dormitoris i des del menjador-estar. La superfície de
parcel·la ocupada per l'edificació és de cent sis metres seixanta-dos decímetres quadrats, i la
resta, és a dir, set-cents vint-i-nou metres divuit decímetres quadrats, fins a completar la seva
superfície total de vuit-cents trenta-nou amb trenta-nou metres quadrats (839,39 m2),
corresponen a jardí. AFRONTA: al capdavant, prenent com tal el carrer de la Creu, amb aquest
carrer, en línia de trenta-nou metres vuitanta centímetres; esquerra entrant, en línia de vint-itres metres, amb parcel·la vint-i-tres bis; dreta entrant, amb parcel·les vint-i-set bis i vint-i-vuit;
al fons, en línia quebrada de tres trams de quinze metres seixanta centímetres, cinc metres
seixanta centímetres i disset metres, amb resta de finca matriu de la que segrega.
OBSERVACIONS:
Conforme l'article 9 de la Llei Hipotecària es fa constar que la finca d'aquest NÚMERO està
identificada gràficament i la base gràfica registral queda validada en coincidir essencialment
amb la descripció registral.
La finca d'aquest NÚMERO disposa de cèdula d'habitabilitat concedida el dia vint d'Agost de dos
mil set i que caduca als quinze anys, segons s'ha acreditat per nota al marge de la inscripció T,
de data onze de Novembre de dos mil onze. Referència Cadastral: NO CONSTA.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
5.318, al volum 3176, llibre 120, foli 20.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5569325DG0056N0001RG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a de Raül Hurtado Gonzalvez, pel que fa al ple domini d’una meitat
indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, i a Natura López Fenoy, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
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subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular
per títol de compravenda atorgada davant del Notari de Terrassa, Alfredo Arbona Casp,
11.10.2011.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.

CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 14.664,84.-€,
que correspon a un 0,71% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
SERVITUDS, constituïdes per Orientina Alfonso Pareja -com a titular que era llavors de la registral
NÚMERO 2.995- i els consorts Juan Martínez Martínez i Librada Alfonso Pareja -com a titulars
que eren llavors de la registral NÚMERO 2.900- i els també consorts Nicolàs Christodolou i Aurea
Alfonso Pareja -com a titulars que eren llavors de la registral NÚMERO 2.901-, sobre la finca
registral número 2.995 de Vacarisses, inscripció la, i, en benefici de les registrals Números 2.900
i 2.901 de Vacarisses inscripcions IX següents: Primera: D'aqüeducte, per a conducció de serveis
d'aigua i en general, desguassos, llum, telèfon i qualsevol un altre similar. I, segona: De pas per
a persones, per a la conservació i reparació i constitució dels serveis antedichos. Aquestes
servituds afecten materialment una franja de terreny d'un metre d'ample per trenta-un metres
de llarg, que s'estén contigua a tota la boga Aquest del predi servent; tot això, segons escriptura
atorgada a Barcelona, a vint-i-dues de Julio de mil nou-cents vuitanta-tres, davant el Notari de
la mateixa, don Wladimiro Gutiérrez Álvaro, que va motivar, amb data vint-i-nou de Novembre
de mil nou-cents vuitanta-tres, la inscripció 2a de la finca registral número 2.995 de Vacarisses
HIPOTECA a favor de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, en garantia d'un préstec de: A)
CENT VUITANTA-TRES MIL NOU-CENTS EUROS de capital del préstec. B) fins al màxim de
VEINTIDOS MIL SEIXANTA-VUIT EUROS per interessos ordinaris al tipus màxim del dotze per
cent, limitant-se a més aquesta responsabilitat, en la quantitat màxima al dotze per cent del
capital del préstec. C) fins al màxim de SEIXANTA-SIS MIL DOS-CENTS QUATRE EUROS
d'interessos de demora al tipus del vint per cent nominal anual, limitant-se a més aquesta
responsabilitat en la quantitat màxima equivalent al trenta-sis per cent. D) del pagament de les
costes processals, limitant-se hipotecàriament aquesta responsabilitat a una quantitat màxima
igual al disset per cent del capital del préstec, és a dir TRENTA-UN MIL DOS-CENTS SEIXANTATRES EUROS. I) del pagament de les despeses per tributs, despeses de comunitat i cosines de
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segur corresponents a la finca hipotecada que anessin anticipats pel Banc, limitant-se
hipotecàriament aquesta responsabilitat a una quantitat màxima igual al tres per cent d'aquest
capital això és CINC MIL CINC-CENTS DISSET EUROS. TAXADA en DOS-CENTS TRENTA MIL SETCENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS. Per un TERMINI de QUATRE-CENTS VUITANTA
mesos, que finalitza el dia trenta-u d'Octubre de l'any dos mil cinquanta-u. Mitjançant escriptura
autoritzada pel Notari de Terrassa, Alfredo Arbona Casp, el dia onze d'Octubre de l'any dos mil
onze, que va motivar amb data onze de Novembre de l'any dos mil onze, la inscripció 8a.-
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FINCA RESULTANT 65
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.227,05 m2
QUOTA EN EL CLP: 1,04 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 65 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, situada en terme municipal de Vacarisses, carrer
L'EST, número QUATRE, Urbanització La Creu. Consta de planta denominada d'accés, planta
baixa i planta primera. La planta baixa, està destinada a habitatge, amb diverses dependències
i serveis i magatzem, amb una superfície útil de seixanta metres quinze decímetres quadrats,
més un porxo amb una superfície de tres metres noranta-nou decímetres quadrats -explicats al
cinquanta per cent-, i una superfície construïda en aquesta planta baixa de setanta-cinc metres
onze decímetres quadrats. La planta primera, està destinada a habitatge, amb diverses
dependències i serveis, amb una superfície útil de seixanta-quatre metres noranta-dos
decímetres quadrats i amb terrasses de superfície set metres seixanta-cinc decímetres quadrats
-explicats al cinquanta per cent-, i una superfície construïda en aquesta planta primera de
vuitanta-quatre metres noranta-dos decímetres quadrats. La planta accés està destinada a
garatge, i té una superfície útil de trenta-sis metres deu decímetres quadrats i una superfície
construïda de trenta-nou metres trenta decímetres quadrats. La superfície total útil de
l'habitatge és de cent seixanta-un metres disset decímetres quadrats i la superfície total
construïda de l'habitatge és de cent noranta i nou metres trenta-sis decímetres quadrats. Les
plantes baixa i primera, destinades a habitatge, estan comunicades entre si per mig d'una escala
interior i les tres plantes estan comunicades entre si per mitjà d'una escala exterior. Edificada
sobre una porció de terreny de superfície mil dos-cents vint-i-set amb cinc metres quadrats
(1.227,05 m2). Es part de la parcel·la Números set i vuit. La resta del solar sense edificar està
destinat a jardí i espais exteriors, que circumda la casa pels quatre vents. LIMITA en conjunt: pel
seu front por entrada, Nord, en línia de trenta-tres metres, amb carrer l'Est; per l'esquerra, Est,
parcel·la número sis de la Urbanització, en línies de vint-i-un metres i setze metres cinquanta
centímetres; dreta entrant, Oest, en línia de trenta-quatre metres quarantè centímetres, amb
parcel·la número nou; i pel fons, Sud, en línia de quinze metres setanta centímetres i dinou
metres quaranta-cinc centímetres, amb la finca que se segrega.
Referència Cadastral: NO CONSTA.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
5.363, al volum 3196, llibre 121, foli 66.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868025DG0056N0001OG
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ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Francesco Javier Garcia Ordoñez, pel que fa al ple domini d’una
meitat indivisa, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, i a Andrea Barraquer Artis, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per
subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular
per títol de donació atorgada davant del Notari d’çAbrera, Matilde Farriol Bonet, l’01.06.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 21.437,59.-€,
que correspon a un 1,04% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, en garantia d'un préstec d'En garantia
del capital prestat de TRES MIL EUROS; del pagament dels seus interessos fins al màxim de dos
anys al tipus màxim de SET ENTERS, SIS-CENTES CINQUANTA-NOU MIL·LÈSIMES PER CENT; dels
interessos de demora fins a un màxim de SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS i de la quantitat de SET-CENTS CINQUANTA EUROS per a costes
i despeses. TAXEN de comú acord la finca hipotecada, a l'efecte de subhasta, en la quantitat de
SIS-CENTS SETANTA-TRES MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS. Per un TERMINI de QUATRECENTS VUIT mesos, a partir del dia un de Juny de l'any dos mil vuit. Constituïda sobre aquesta
finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari d'Abrera, Matilde Farriol Bonet, el dia un de
Juny de l'any dos mil set, que va motivar amb data trenta-u de Julio de l'any dos mil set, la
inscripció 5a.HIPOTECA a favor de CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, en garantia d'un crèdit de CENT
QUARANTA MDL EUROS de capital, sent la primera disposició de CENT DOTZE MIL DOS-CENTS
VUITANTA EUROS, interessos ordinaris fins a un màxim de vuit mil tres-cents setze euros,,
interessos de demora fins a un màxim de quaranta-quatre mil sis-cents trenta-dos euros, al tipus
màxim d'interès de demora del deu enters per cent anual, la quantitat de divuit mil set-cents
cinquanta euros per a costes i despeses.T AXADA, en SIS-CENTS SETANTA-TRES MIL DOS-CENTS
TRENTA-NOU EUROS Per un TERMINI, a partir del dia setze d'abril de dos mil vuit fins al dia
trenta d'abril de dos mil trenta-vuit. Constituïda sobre la finca mitjançant escriptura autoritzada
pel Notari de SITGES, MARIA DEL PILAR CABANAS TREJO, el dia setze d'abril de dos mil vuit, que
va motivar amb data vint-i-cinc de juny de dos mil vuit, la inscripció 6a; NOVADA mitjançant una
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escriptura autoritzada pel Notari de SITGES, MARIA DEL PILAR CABANAS TREJO, el vint-i-dos
d'agost de dos mil vuit, que va motivar la inscripció T, de data vint-i-u d'octubre de dos mil vuit.No s'han acreditat les garanties de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, per ser una obra-nova
declarada com autopromotor, per tant en cas de transmissió d'aquesta finca en un terme de 10
anys, hauran d'acreditar-se les mateixes, segons consta en la nota al marge de la inscripció 4a,
de data 21 d'octubre de 2.008, de la finca 5363 de Vacarisses, obrant al foli 66 de Tom 3193
Llibre 121.
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FINCA RESULTANT 66
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 616,34 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,52 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 66 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“HABITATGE UNIFAMILIAR i terreny annex, en el terme municipal de Vacarisses, en el punt
denominat Camí de la Creu o vulgarment El Palà, parcel·la sis-A, carrer de l'Est, número sis;
l'habitatge consta de planta baixa i planta pis, amb una superfície total construïda de cent
trenta-quatre metres amb vint-i-cinc decímetres quadrats; la planta baixa té una superfície útil
de vuitanta-sis metres amb deu decímetres quadrats, i està distribuïda en diverses dependències
i serveis segons la seva destinació, i la planta pis té una superfície útil de vint-i-tres metres vinti-nou decímetres quadrats, i està distribuïda en diverses dependències i serveis segons la seva
destinació; el terreny íntegrament consta d'una superfície de sis-cents setze amb trenta-quatre
metres quadrats (616,34 m2), dels quals cent un metres amb noranta-cinc decímetres quadrats
estan ocupats per l'edificació i la resta és pati o jardí. AFRONTA: Nord, carrer de l'Est; Sud, amb
finca matriu de la qual se segrega; Est, parcel·les números cinc i deu de Sud a Nord; i Oest,
parcel·les Números set i vuit de la Urbanització. Referència Cadastral:
5868013DG0056N0001BG.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, Finca núm.
5.400, al volum 3206, llibre 122, foli 142.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5868023DG0056N0001FG
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Ricardo López Ramos, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa,
per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, i a
Sonia Vaquerizo Liebana, pel que fa al ple domini d’una meitat indivisa, per subrogació real i en
correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, titular per títol de
compravenda atorgada davant del Notari de Granollers, Juan José Veciana García-Boente, el
09.02.2006..
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

497

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 5 – Relació de finques resultants

CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 10.767,97.-€,
que correspon a un 0,52% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
HIPOTECA a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA, en garantia d'un
préstec de NORANTA-DOS MIL EUROS de capital, interessos ordinaris de DOTZE mesos al tipus
màxim del DEU PER CENT anual, interessos de demora de DIVUIT mesos al tipus màxim del VINT
PER CENT anual, la quantitat de NOU MIL DOS-CENTS EUROS per a costes i despeses, la quantitat
de MIL EUROS per a despeses extrajudicials. Es taxa en CENT DINOU MIL CENT SETANTA-SET
EUROS VUITANTA-VUIT CÈNTIMS. Per un TERMINI de QUATRE-CENTS VINT mesos, que finalitza
el dia nou de febrer de l'any dos mil quaranta-u. Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant
escriptura autoritzada pel Notari de Granollers, Juan José Veciana García-Boente, el dia nou de
febrer de l'any dos mil sis, que va motivar amb data quinze de Març de l'any dos mil sis, la
inscripció 3a.No s'han acreditat les garanties de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, per ser una obra-nova
declarada com autopromotor, per tant en cas de transmissió d'aquesta finca en un terme de 10
anys, hauran d'acreditar-se les mateixes, segons consta en la nota al marge de la inscripció 4a,
de data 29 de maig, de la finca 5400 de Vacarisses, obrant al foli 143 del Tom 3206 Llibre 122.
HIPOTECA a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA, en garantia d'un
préstec de DOS-CENTS DEU MEL EUROS de capital, interessos ordinaris de DOTZE mesos al tipus
màxim del VUIT PER CENT anual, interessos de demora de VINT-I-QUATRE mesos al tipus màxim
del VINT PER CENT anual, la quantitat de VINT-I-U MIL EUROS per a costes i despeses, la quantitat
de MIL EUROS per a despeses extrajudicials. Taxada en TRES-CENTS SEIXANTA-SET MIL SISCENTS EUROS. Per un TERMINI de QUATRE-CENTS VUITANTA mesos, a partir del dia vint-i-set de
Novembre de l'any dos mil sis i l'ultim pago el vint-i-sis de novembre de dos mil quaranta-sis.
Constituïda sobre aquesta finca, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Granollers, Juan
José Veciana García-Boente, el dia vint-i-set de Novembre de l'any dos mil sis, que va motivar
amb data quinze de Gener de l'any dos mil set, la inscripció 5a.-
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FINCA RESULTANT 67
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 3.255,76 m2
QUOTA EN EL CLP: 00,00%
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 67 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
Descripció:
“Urbana – Peça de terreny amb ús de vial i de forma irregular, situada a Vacarisses, que forma
part de la part situada a l’oest del carrer Camí Romeu, en la part inclosa al PAU La Creu, delimitat
per la MPGO a Ventaiol / La Creu i Altres Nuclis Urbans. Té una superfície de 3.255,76 m2.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau V – Sistema viari.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
Lliure de càrregues i gravàmens.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 68
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 373,02 m2
QUOTA EN EL CLP: 00 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 68 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“Urbana – Peça de terreny amb ús de vial i de forma irregular, situada a Vacarisses, que forma
el vial que uneix els carrers denominats Camí Romeu i Camí de la Creu, en la part inclosa al PAU
La Creu, delimitat per la MPGO a Ventaiol / La Creu i Altres Nuclis Urbans. Té una superfície de
373,02 m2.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau V – Sistema viari.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
Lliure de càrregues i gravàmens.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 69
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 7.414,45 m2
QUOTA EN EL CLP: 00 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 69 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“Urbana – Peça de terreny amb ús de vial i de forma irregular, situada a Vacarisses, que forma
part del carrer Camí de la Creu, en la part inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a
Ventaiol / La Creu i Altres Nuclis Urbans. Té una superfície de 7.414,45 m2.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau V – Sistema viari.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
Lliure de càrregues i gravàmens.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 70
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.921,56 m2
QUOTA EN EL CLP: 00 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 70 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“Urbana – Peça de terreny amb ús de vial i de forma irregular, situada a Vacarisses, que forma
part del carrer de l’Oest, en la part inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a Ventaiol / La
Creu i Altres Nuclis Urbans. Té una superfície de 1.921,56 m2.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau V – Sistema viari.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
Lliure de càrregues i gravàmens.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

502

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 5 – Relació de finques resultants

FINCA RESULTANT 71
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 881,16 m2
QUOTA EN EL CLP: 00 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 71 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“Urbana – Peça de terreny amb ús de vial i de forma irregular, situada a Vacarisses, que forma
part del carrer de l’Est, en la part inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a Ventaiol / La
Creu i Altres Nuclis Urbans. Té una superfície de 881,16 m2.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau V – Sistema viari.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
Lliure de càrregues i gravàmens.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 5 – Relació de finques resultants

FINCA RESULTANT 72
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 982,51 m2
QUOTA EN EL CLP: 00 %

SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 72 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“Urbana – Peça de terreny amb ús de vial i de forma irregular, situada a Vacarisses, que forma
part de carrer del Nord, en la part inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a Ventaiol / La
Creu i Altres Nuclis Urbans. Té una superfície de 982,51 m2.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau V – Sistema viari.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
Lliure de càrregues i gravàmens.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 5 – Relació de finques resultants

FINCA RESULTANT 73
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 428,78 m2
QUOTA EN EL CLP: 00 %

SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 73 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“Urbana – Peça de terreny amb ús de vial i de forma irregular, situada a Vacarisses, que forma
part del la part situada a l’est del carrer Camí Romeu, en la part inclosa al PAU La Creu, delimitat
per la MPGO a Ventaiol / La Creu i Altres Nuclis Urbans. Té una superfície de 428,78 m2.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau V – Sistema viari.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
Lliure de càrregues i gravàmens.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 5 – Relació de finques resultants

FINCA RESULTANT 74
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.276,70 m2
QUOTA EN EL CLP: 00 %

SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 74 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“Urbana – Peça de terreny amb ús de vial i de forma irregular, situada a Vacarisses, que forma
part de la part sud est del carrer Camí Romeu, en la part inclosa al PAU La Creu, delimitat per la
MPGO a Ventaiol / La Creu i Altres Nuclis Urbans. Té una superfície de 1.276,70 m2.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau V – Sistema viari.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
Lliure de càrregues i gravàmens.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 5 – Relació de finques resultants

FINCA RESULTANT 75
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 2.010,56 m2
QUOTA EN EL CLP: 00 %

SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 75 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“Urbana – Peça de terreny amb ús de vial i de forma irregular, situada a Vacarisses, que forma
part del carrer carrer dels Torrents, en la part inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a
Ventaiol / La Creu i Altres Nuclis Urbans. Té una superfície de 2.010,56 m2.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau V – Sistema viari.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
Lliure de càrregues i gravàmens.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

507

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 5 – Relació de finques resultants

FINCA RESULTANT 76
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 369,61 m2
QUOTA EN EL CLP: 00 %

SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 76 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“Urbana – Peça de terreny amb ús de vial i de forma irregular, situada a Vacarisses, que forma
part del carrer denominats Passatge dels Torrents, en la part inclosa al PAU La Creu, delimitat
per la MPGO a Ventaiol / La Creu i Altres Nuclis Urbans. Té una superfície de 369,61 m2.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau V – Sistema viari.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
Lliure de càrregues i gravàmens.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 5 – Relació de finques resultants

FINCA RESULTANT 77
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 161,55 m2
QUOTA EN EL CLP: 00 %

SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 77 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“Urbana – Peça de terreny amb ús de serveis tècnics i de forma triangular irregular, situada a
Vacarisses, inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a Ventaiol / La Creu i Altres Nuclis
Urbans. Té una superfície de 161,55 m2 i LIMITA: al nord, en línia de 39,52 m, amb la vialitat del
carrer camí de la Creu; al Sud, en línia de 25,12 m, amb el límit sud de l’àmbit; i a l’oest, en línia
de 17,70 m, amb el vial d’accés que forma part del mateix carrer Camí de la Creu.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau Cs – Serveis tècnics.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
Lliure de càrregues i gravàmens.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 5 – Relació de finques resultants

FINCA RESULTANT 78
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 131,49 m2
QUOTA EN EL CLP: 00 %

SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 78 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“Urbana – Peça de terreny amb ús de serveis tècnics i de forma triangular irregular, situada a
Vacarisses, inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a Ventaiol / La Creu i Altres Nuclis
Urbans. Té una superfície de 131,49 m2 i LIMITA: al nord, en línia de 23,15 m, amb la vialitat del
carrer camí de la Creu; al Sud, en línia de 9,87 m, amb el límit sud de l’àmbit; i a l’est, en línia de
16,90 m, amb el vial d’accés que forma part del mateix carrer Camí de la Creu.”

INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau Cs – Serveis tècnics.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
Lliure de càrregues i gravàmens.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 5 – Relació de finques resultants

FINCA RESULTANT 79
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 560,57 m2
QUOTA EN EL CLP: 00 %

SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 79 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“Urbana: Peça de terreny amb ús de serveis tècnics i de forma irregular, situada a Vacarisses,
inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a Ventaiol / La Creu i Altres Nuclis Urbans. Està
destinat parcialment a un dipòsit d’aigua i la seva canonada de conducció d’aigües i té una
superfície de 560,579 m2. LIMITA: al nord, en un perímetre de 191,03 m que envolta la canonada
i el dipòsit, amb el límit de l’àmbit, al nord de la canonada, en línia recta de 45,19 m, amb finca
601, pendent d’inscripció, i al sud, en línia de 46,49 m, amb finca registral 2964.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau Cs – Serveis tècnics.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
Lliure de càrregues i gravàmens.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 5 – Relació de finques resultants

FINCA RESULTANT 80
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 166,82 m2
QUOTA EN EL CLP: 00 %

SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 80 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“Urbana – Peça de terreny amb ús de serveis tècnics i de forma rectangular irregular, situada a
Vacarisses, inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a Ventaiol / La Creu i Altres Nuclis
Urbans. Té una superfície de 166,82 m2 i LIMITA: al nord, en línia recta de 48,85 m, amb la
parcel·la 401, pendent d’inscripció; al Sud, en línia de 37,71 m, amb la parcel·la 205, pendent
d’inscripció; a l’est, en línia de 12,74 m, amb la vialitat del carrer camí de la Creu; i a l’Oest, en
línia recta de 4,08, amb el límit de l’àmbit.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
5560814DG0056S0001XM.

Els

terrenys

estan

inclosos

a

laparcel·la

cadastral

ADJUDICACIÓ: S’adjudica a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau Cs – Serveis tècnics.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
Lliure de càrregues i gravàmens.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 5 – Relació de finques resultants

FINCA RESULTANT 81
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 64,66 m2
QUOTA EN EL CLP: 00 %

SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 81 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“Urbana – Peça de terreny amb ús de serveis tècnics i de forma rectangular irregular, situada a
Vacarisses, inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a Ventaiol / La Creu i Altres Nuclis
Urbans. Té una superfície de 64,66 m2 i LIMITA: al nord oest, en línia recta de 77,98 m, amb la
parcel·la 101, pendent d’inscripció; al sud est, en línia de 58,56 m, amb la finca registral 2963; al
nord est, en línia de 0,97 m, amb la vialitat del carrer camí de la Creu; i al sud oest, en línia recta
de 0,84 m, amb el límit de l’àmbit.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
5560809DG0056S0001RM.

Els

terrenys

estan

inclosos

a

la

parcel·la

cadastral

ADJUDICACIÓ: S’adjudica a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau Cs – Serveis tècnics.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
Lliure de càrregues i gravàmens.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 5 – Relació de finques resultants

FINCA RESULTANT 82
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 642,73 m2
QUOTA EN EL CLP: 00 %

SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 82 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“Urbana – Peça de terreny qualificada com a sistema de torrents i rieres i de forma triangular
irregular, situada a Vacarisses, inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a Ventaiol / La
Creu i Altres Nuclis Urbans. Té una superfície de 642,73 m2 i LIMITA: al nord, en línia de 121,82,
amb la finca registral 3816; al sud, en línia de 65,2 m, amb la finca registral 3015, i en línia de
57,5, amb la finca registral 3713; al nord est, en línia de 6,87 m, amb el límit de l’àmbit, i al sud
oest, en línia de 16,06 m, amb la vialitat del carrer dels Torrents.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: Els terrenys estan inclosos a les parcel·les cadastrals
6067201DG0066N0001LL, 6067203DG0066N0001FL i 6067201DG0066N0001LL.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau Cs – Serveis tècnics.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
Lliure de càrregues i gravàmens.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 5 – Relació de finques resultants

FINCA RESULTANT 83
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 3.615,91 m2
QUOTA EN EL CLP: 00 %

SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 1 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“Urbana – Peça de terreny qualificada com a zona verda, de forma triangular irregular, situada
a Vacarisses, inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a Ventaiol / La Creu i Altres Nuclis
Urbans. Té una superfície de 3.615,91 m2 i LIMITA: a l’oest i a l’est, en línies trencades de
138,41m, amb el límit nord de l’àmbit; i al sud, en línies trencades de 111,72 m, amb la vialitat
del carrer Camí Romeu.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
08291A012000240000EZ.

Els

terrenys

estan

inclosos

a

la

parcel·la

cadastral

ADJUDICACIÓ: S’adjudica a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau P – Sistema d’espais lliures.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
Lliure de càrregues i gravàmens.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 5 – Relació de finques resultants

FINCA RESULTANT 84
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 124,52 m2
QUOTA EN EL CLP: 00 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 84 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“Urbana – Peça de terreny qualificada com a serveis tècnics i de forma rectangular, situada a
Vacarisses, inclosa al PAU La Creu, delimitat per la MPGO a Ventaiol / La Creu i Altres Nuclis
Urbans. Té una superfície de cent vint-i-quatre amb cinquanta-dos metres quadrats (124,52 m2).
LIMITA: al nord-oest, en línia de 11,86m, amb la finca registral 3920 i en línia de 28,40m, amb la
finca registral 2905; al sud-oest, en línia de 3,15m amb carrer de nova obertura en finca matriu;
al sud-est, en línia de 39,08m amb la finca registral 3288; i a l’nord-est, en línia de 3,15m amb la
finca registral 2982.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita al Registre de la Propietat.
REFERÈNCIA CADASTRAL: No consta.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a l’Ajuntament de Vacarisses en virtut de cessió obligatòria i gratuïta.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau Cs – Serveis tècnics.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
Lliure de càrregues i gravàmens.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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FINCA RESULTANT 101
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.726,68 m2
QUOTA EN EL CLP: 1,46 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 101 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 101 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu número 9. Té una superfície de mil set-cents vint-i-sis amb seixanta-vuit metres quadrats
(1.726,68 m2). AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia trencada de 21,58m.; Est, amb finca
de ref. cad. 55608-08 en línia recta de 79,18m; Sud, amb límit de la propietat en línia recta de
26,35m; Oest, amb finca de ref. cad. 55608-10 en línia trencada de 6,67m, 5,39m, 74,65m i
0,79m.
Està constituïda per la finca cadastral amb la referència 5560809DG0056S0001RM i valor
cadastral de 21.457,94 euros “
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560809DG0056S0001RM
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Sergi Antoni de Balanzó Solà i Iago de Balanzó Solà, per meitats
indivises, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i entrega de llegat
autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.

USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 30.16,54.-€, que
correspon a un 1,46% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 201
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.393,08 m2
QUOTA EN EL CLP: 1,18 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 201 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 201 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de mil tres-cents noranta-tres amb vuit metres quadrats
(1.393,08 m2) . AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia recta de 16,54m.; Est, amb finca de
ref. cad. 55608-11 en línia recta de 105,19m.; Sud, amb finca de ref. cad. 55609, destinada a
zona verda, al limit de la propietat, en línia trencada de 5,23m i 9,82m.; Oest, amb finca P-202
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 91,66m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560814DG0056S0001XM,
5560813DG0056S0001DM ,5560812DG0056S0001RM.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.

CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 24.338,27.-€,
que correspon a un 1,18% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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FINCA RESULTANT 202
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.172,96 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,99 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 202 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“Parcel·la 202 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de la Creu
sense número. Té una superfície de mil cent setanta-dos amb noranta-sis metres quadrats
(1.172,96 m2) . AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia recta de 16,53m.; Est, amb finca
P-201 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 91,66m.; Sud, amb finca de ref. cad. 55609,
destinada a zona verda, al limit de la propietat, en línia recta de 15,69m; Oest, amb finca P-203
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 75,78m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560814DG0056S0001XM,
5560813DG0056S0001DM ,5560812DG0056S0001RM.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.

CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 20.492,59.-€,
que correspon a un 0,,99% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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Lliure de càrregues i gravàmens de procedència..

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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FINCA RESULTANT 203
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 823,16 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,70 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 1 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“Parcel·la 203 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de la Creu
sense número. Té una superfície de vuit-cents vint-i-tres amb setze metres quadrats (823,16 m2).
AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia corba de 18,04m.; Est, amb finca P-202 procedent
de parcel·lació, en línia recta de 75, 78m.; Sud, amb finca de ref. cad. 55609, destinada a zona
verda, al límit de la propietat, en línia recta de 15,77m.; Oest, amb finca P-204 procedent de la
parcel·lació, en línia recta de 57,18m”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560814DG0056S0001XM,
5560813DG0056S0001DM ,5560812DG0056S0001RM.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i
entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.

USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 14.381,29.-€,
que correspon a un 0,70% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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FINCA RESULTANT 204
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 933,79 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,79 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 204 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“Parcel·la 204 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de la Creu
sense número. Té una superfície de nou-cents trenta-tres amb setanta-nou metres quadrats
(933,79 m2). AFRONTA: Nord, amb Camí de la Creu en línia corba de 17,78m.; Est, amb finca P203 procedent de parcel·lació, en línia recta de 57,18m.; Sud, amb finca de ref. cad. 55609,
destinada a zona verda, al límit de la propietat, en línia recta de 18,92m.; Oest, amb finca P-205
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 43,05m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560814DG0056S0001XM,
5560813DG0056S0001DM ,5560812DG0056S0001RM.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.

USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 16.314,09.-€,
que correspon a un 0,79% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 205
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 876,52 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,74 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 205 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“Parcel·la 205 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de la Creu
sense número. Té una superfície de vuit-cents setanta- sis metres cinquanta-dos decímetres
quadrats (876,52 m2). AFRONTA: Nord, amb Camí de la Creu en línia corba de 18,63m.; Est, amb
finca P-204 procedent de parcel·lació, en línia recta de 43,05m.; Sud, amb finca de ref. cad.
55609, destinada a zona verda, al limit de la propietat, en recta de 30, 53m.; Oest, amb part de
finca destinada a pas de serveis, en línia recta de 38,37m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560814DG0056S0001XM,
5560813DG0056S0001DM ,5560812DG0056S0001RM.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.

USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 15.313,54.-€,
que correspon a un 0,74% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 301
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 482,71 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,41 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 301 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“Parcel·la 301 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de la Creu
sense número. Té una superfície de quatre-cents vuitanta-dos amb setanta-un metres quadrats
(482,71 m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-303 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
16,20m; Est, amb finca de ref. cad. 55696-07 en línia recta de 24,20 m; Sud, amb Camí de la Creu
en línia corba de 21,82m.; Oest, amb finca P-302 procedent de la parcel·.lació, en línia recta de
30,99m..”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de la parcel·la cadastral 5569608DG0056N0001OG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 8.433,35.-€, que
correspon a un 0,41% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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FINCA RESULTANT 302
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 496,38 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,42 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 302 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 302 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents noranta-sis metres trenta-vuit
decímetres quadrats (496,38 m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-303 procedent de la parcel · lació,
en línia recta de 16, 94m; Est, amb finca P-301 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 30,
99m.; Sud, amb Camí de la Creu en línia corba de 13,99m; Oest, amb camí de la Creu en línia
corba de 27,95m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de la parcel·la cadastral 5569608DG0056N0001OG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 8.672,17.-€, que
correspon a un 0,42% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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FINCA RESULTANT 303
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 560,95 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,47 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 303 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 303 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de cinc-cents seixanta metres noranta-cinc decímetres
quadrats (560,95 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca destinada a zona verda, en línia trencada de
19,89m i 17,19m.; Est, amb finca de ref. cad. 55696-07 en línia recta de ll,86m; Sud, amb finca
P-302 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 16,94m i amb finca P-301 procedent de la
parcel·lació, en línia recta de 16,20m.; Oest, amb Camí de la Creu en línia corba de 15,00m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de la parcel·la cadastral 5569608DG0056N0001OG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 9.800,26.-€, que
correspon a un 0,47% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 401
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.109,75 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,94 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 401 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“Parcel·la 401 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de la Creu
sense número. Té una superfície de mil cent nou metres setanta-cinc decímetres quadrats
(1.109,75 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-402 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
69,87m.; Est, amb Camí de la Creu en línia corba de 31,51m.; Sud, amb part de finca destinada
a pas de serveis, en línia recta de 49,57m.; Oest, amb finca de ref. cad. 55609, destinada a zona
verda, al límit de la propietat, en línia recta de 17,64m.”
En virtut de l’establert a l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, se sol·licita del Sr. Registrador
de la Propietat la immatriculació de la descrita finca.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560815DG0056S0001IM,
5560816DG0056S0001JM, 5560817DG0056S0001EM.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 19.388,26.-€,
que correspon a un 0,94% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
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B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 402
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.009,42 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,85 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 402 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 402 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de mil nou amb quaranta-dos metres quadrats (1.009,42
m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-403 procedent de la parcel · lació, en línia recta de 62, 44m.;
Est, amb Camí de la Creu en línia corba de 17,54m.; Sud, amb finca P- 401 procedent de la
parcel·lació, en línia recta de 69,87m.; Oest, amb finca de ref. cad. 55609, destinada a zona
verda, al límit de la propietat, en línia recta de 17,2 9m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560815DG0056S0001IM,
5560816DG0056S0001JM, 5560817DG0056S0001EM.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 17.635,41.-€,
que correspon a un 0,85% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 403
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.126,52 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,95 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 403 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 403 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de milcent vint-i-sis amb cinquanta-dos ímetres quadrats
(1.126,52 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-404 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
57,31m.; Est, amb camí de la Creu en línia corba de 17,24m.; Sud, amb finca P-402 procedent de
la parcel·lació, en línia recta de 62,44m.; Oest, amb finca de ref. cad. 55609, destinada a zona
verda, al limit de la propietat, en línia recta de 17,18m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560815DG0056S0001IM,
5560816DG0056S0001JM, 5560817DG0056S0001EM.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica una meitat indivisa a LA CREU QUATRE SL, i una part indivisa a Maria
Dolores de Balanzó Solà, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al
Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i entrega de
llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 19.681,24.-€,
que correspon a un 0,95% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 404
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.147,94 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,97 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 1 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 404 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de mil cent quaranta set amb noranta-quatre metres
quadrats (1.147,94 m2). AFRONTA: Nord, amb finca de ref. cad. 55608-18 en línia recta de 56,
89m.; Est, amb Camí de la Creu en línia corba de 17,23m.; Sud; amb finca P-403 procedent de la
parcel·lació, en línia recta de 57,31m.; Oest, amb finca de ref. cad. 55609, destinada a zona
verda, al limit de la propietat, en línia recta de 17,11m”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560815DG0056S0001IM,
5560816DG0056S0001JM, 5560817DG0056S0001EM.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica una meitat indivisa a LA CREU QUATRE SL, i una part indivisa a Maria
Dolores de Balanzó Solà, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al
Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i entrega de
llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 20.055,47.-€,
que correspon a un 0,97% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 501
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.185,02 m2
QUOTA EN EL CLP: 1,00 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 501 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 501 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu número . Té una superfície de mil centa vuitanta-cinc amb dos metres quadrats (1.185,02
m2) . AFRONTA: Nord, amb finca de ref. cad. 55608-20 en línia recta de 49, 96m.; Est, amb Camí
de la Creu en línia corba de 23,07 m.; Sud, amb finca de ref. cad. 55608-18 en línia trencada de
45,15m i 4,45m; Oest, amb finca de ref. cad. 55609, destinada a zona verda, al límit de la
propietat, en línia recta de 28,85m “
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5560819DG0056S0001ZM
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Sergi Antoni de Balanzó Solà i Iago de Balanzó Solà, per meitats
indivises, per subrogació real i en correspondència amb la seva aportació al Projecte de
reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material i entrega de llegat
autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 20.703,29.-€,
que correspon a un 1,00% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 601
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 768,51 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,65 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 601 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 601 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de set-cents seixanta-vuit amb cinquanta-un metres
quadrats (768,51 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-602 procedent de la parcel · lació, en línia
recta de 34,13m.; Est, amb camí de la Creu en línia corba de 16,61m.; Sud, amb part de finca
destinada a pas de serveis, en línia recta de 45,83m.; Oest, amb limit de la propietat en línia
corba de 25,8 3m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 60821DG0056S0001SM,
5560822DG0056S0001ZM, 5560823DG0056S0001UM, 5560824DG0056S0001HM.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 13.426,51.-€,
que correspon a un 0,65% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 602
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 624,84 m2
QUOTA EN EL CLP: 0.53 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 602 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 602 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de sis-cents vint-i- quatre metres vuitanta-quatre
decímetres quadrats (624,84 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-603 procedent de la parcel·lació,
en línia recta de 29,23m.; Est, amb camí de la Creu en línia corba de 17,63m.; Sud, amb finca P601 procedent de la parcel·lació, en inia recta de 34,13m.; Oest, amb limit de la propietat en línia
recta de 25,53m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 60821DG0056S0001SM,
5560822DG0056S0001ZM, 5560823DG0056S0001UM, 5560824DG0056S0001HM.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 10.916,48.-€,
que correspon a un 0.53% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 603
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 535,76 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,45 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 603 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 603 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de cinc-cents trenta- cinc metres setanta-sis decímetres
quadrats (535,76 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-604 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 34,94m.; Est, amb Camí de la Creu en línia corba de 15,02m.; Sud, amb finca P-602
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 29,23m.; Oest, amb límit de la propietat en línia
recta de 21,44m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 60821DG0056S0001SM,
5560822DG0056S0001ZM, 5560823DG0056S0001UM, 5560824DG0056S0001HM.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 9.360,17.-€, que
correspon a un 0,45% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 604
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 569,81 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,48 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 604 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 604 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de cinc-cents seixanta- nou metres vuitanta-un
decímetres quadrats (569,81 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-605 i P-606 procedents de la
parcel·lació, en línia recta de 41,76m.; Est, amb Camí de la Creu en línia corba de 15,75m.; Sud,
amb finca P-603 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 34,94m.; Oest, amb límit de la
propietat en línia recta de 14,99m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 60821DG0056S0001SM,
5560822DG0056S0001ZM, 5560823DG0056S0001UM, 5560824DG0056S0001HM.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 9.955,06.-€, que
correspon a un 0,48% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 605
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 1.167,52 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,99 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 605 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 605 i 606 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses,
Camí de la Creu sense número. Té una superfície de mil cent seixanta-set amb cinquanta-dos
metres quadrats (1.167,52) . AFRONTA: Nord, amb carrer Romeu en línia trencada de 13,30m i
20,97m.; Est, amb finca de ref. cad. 55608-25 en línia recta de 36,41m i amb Camí de la Creu en
línia corba de 18,84m.; Sud, amb finca P-604 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
41,76m.; Oest, amb límit de la propietat en línia recta de 11,20m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 60821DG0056S0001SM,
5560822DG0056S0001ZM, 5560823DG0056S0001UM, 5560824DG0056S0001HM.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 20.397,55.-€,
que correspon a un 0,99% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 701
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 536,30 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,45 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 701 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 701 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de cinc-cents trenta-sis amb trenta metres quadrats
(536,30 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-708 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
14,97m.; Est, amb part de finca destinada a pas de serveis, en línia recta de 29, 72m.; Sud, amb
carrer de l'Oest en línia recta de 15,00m.; Oest, amb finca P-702 procedent de la parcellació, en
línia recta de 30,70m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569315DG0056N0001PG,
5569316DG0056N0001LG, 5569317DG005 6N0001TG, 5569318DG0056N0001FG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 208,39.-€, que
correspon a un 0,45% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
La finca queda gravada amb una servitud de pas que travessa la finca de nord a sud pel seu límit
est, que constitueix la continuació de la servitud de pas que travessa la finca 708, pendent
d’inscripció i que conforma un pas entre els carrers Camí de la Creu i de l’Oest.
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 702
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 453,83 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,38 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 702 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 702 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Carrer
Oest sense número. Té una superfície de quatre-cents cinquanta-tres metres vuitanta-tres
decímetres quadrats (453,83 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-707 procedent de la parcel·lació,
en línia recta de 14,97m.; Est, amb finca P-701 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 30,
70m.; Sud, amb carrer de l'Oest en línia recta de 15,00m.; Oest, amb finca P-703 procedent de la
parcel·lació, en línia recta de 23,29m i amb finca P- 705 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 6,97m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569315DG0056N0001PG,
5569316DG0056N0001LG, 5569317DG005 6N0001TG, 5569318DG0056N0001FG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.

USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 7.928,79.-€, que
correspon a un 0,38% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
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Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 703
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 400,57 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,34 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 703 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 703 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Carrer
Oest sense número. Té una superfície de quatre-cents metres cinquanta-set decímetres quadrats
(400,57 m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-705 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
18,09m.; Est, amb finca P-702 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 23,29m.; Sud, amb
carrer de l'Oest en línia corba de 18,05m.; Oest, amb finca P-704 procedent de la
parcel·lació, en línia recta de 21,77m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569315DG0056N0001PG,
5569316DG0056N0001LG, 5569317DG005 6N0001TG, 5569318DG0056N0001FG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.

USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 6.998,29.-€, que
correspon a un 0,34% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
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FINCA RESULTANT 704
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 415,76 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,35 %

SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 704 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 704 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, que fa
xamfrà amb el Carrer Oest sense número i el Camí de la Creu, també sense número. Té una
superfície de quatre-cents quinze metres setanta-sis decímetres quadrats (415,76 m2).
AFRONTA: Nord, amb finca P-705 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 13,36m.; Est,
amb finca P-703 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 21,77m.; Sud, amb carrer de l'Oest
en línia corba de 14,4 6m.; Oest, amb camí de la Creu en línia corba de 28,78m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569315DG0056N0001PG,
5569316DG0056N0001LG, 5569317DG005 6N0001TG, 5569318DG0056N0001FG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.

USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 7.263,67.-€, que
correspon a un 0,35% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
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Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 705
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 401,59 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,34 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 705 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 705 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents un metres cinquanta-nou decímetres
quadrats (401,59 m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-706 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 23,74m.; Est: amb finca P-702 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 6,97m i amb
finca P-707 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 7,89m.; Sud, amb finca P-703 procedent
de la parcel·lació, en línia recta de 18,09m i amb finca P-704 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 13,36m; Oest, amb camí de la Creu en línia corba de 16,93m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569315DG0056N0001PG,
5569316DG0056N0001LG, 5569317DG005 6N0001TG, 5569318DG0056N0001FG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.

USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 7.016,11.-€, que
correspon a un 0,34% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 706
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 405,44 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,34 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 706 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 706 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents cinc amb quaranta-quatre metres
quadrats (405,44 m2). AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia corba de 24,96m.; Est, amb
finca P-707 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 22,37m.; Sud, amb finca P-705
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 23, 74m.; Oest, amb camí de la Creu en línia corba
de 11,02m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569315DG0056N0001PG,
5569316DG0056N0001LG, 5569317DG005 6N0001TG, 5569318DG0056N0001FG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 7.083,38.-€, que
correspon a un 0,34% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

555

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 5 – Relació de finques resultants

FINCA RESULTANT 707
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 459,55 m2
QUOTA EN EL CLP: 0.39 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 707 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 707 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents cinquanta-nou metres cinquanta-cinc
decímetres quadrats (459,55 m2) . AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia corba de
15,02m.; Est, amb finca P-708 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 30, 70 m. ; Sud, amb
finca P-702 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 14,97m.; Oest, amb finca P-705
procedents de la parcel·lació, en línia recta de 7,89 i amb finca P- 706 procedents de la
parcel·lació, en línia recta de 22,37m..”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569315DG0056N0001PG,
5569316DG0056N0001LG, 5569317DG005 6N0001TG, 5569318DG0056N0001FG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.

USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 8.028,72.-€, que
correspon a un 0.39% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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Lliure de càrregues i gravàmens de procedència..
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FINCA RESULTANT 708
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 529,38 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,45 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 708 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 708 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de cinc-cents vint-i-nou amb trenta-vuit metres quadrats
(529,38 m2) . AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia recta de 15,00 m.; Est, amb part de
finca destinada a pas de serveis, en línia recta de 29,72 m. ; Sud: amb finca P-701 procedent de
la parcel·lació, en línia recta de 14,97m.; Oest, amb finca P-707 procedent
de la parcel·lació, en línia recta de 30,70m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569315DG0056N0001PG,
5569316DG0056N0001LG, 5569317DG005 6N0001TG, 5569318DG0056N0001FG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 267,07.-€, que
correspon a un 0,45% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
La finca queda gravada amb una servitud de pas que travessa la finca de nord a sud pel seu límit
est, que constitueix la continuació de la servitud de pas que travessa la finca 701, pendent
d’inscripció, i que conforma un pas entre els carrers Camí de la Creu i de l’Oest.
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 801
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 622,70 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,53 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 801 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 801 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Carrer
Oest sense número. Té una superfície de sis-cents vint-i-dos metres amb setanta decímetres
quadrats (622,70 m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-810 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 15,54m.; Est, amb finca de ref. cad. 55693-11 en línia recta de 33, 64m.; Sud, amb carrer
de l'Oest en línia recta de 16,39m.; Oest, amb finca P-802 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 35,27m “
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569314DG0056N0001QG,
5569313DG0056N0001GG,
5569312DG0056N0001YG,
5569321DG0056N0001FG,
5569320DG0056N0001TG, 5569319DG0056N0001MG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Iago de Balanzó Solà, per subrogació real i en correspondència amb
la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió
material i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 10.879,09.-€,
que correspon a un 0,53% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 802
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 574,32 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,49 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 802 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 802 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Carrer
Oest sense número. Té una superfície de cinc-cents setanta- quatre metres trenta-dos decímetres
quadrats (574,32 m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-809 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 10,21m i amb finca P- 810 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 6,07m.; Est,
amb finca P-801 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 35,27m.; Sud, amb carrer de L'Oest
en línia recta de 16,27m.; Oest, amb finca P-803 procedent de la parcel · lació, en línia recta de
34,86m “
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569314DG0056N0001QG,
5569313DG0056N0001GG,
5569312DG0056N0001YG,
5569321DG0056N0001FG,
5569320DG0056N0001TG, 5569319DG0056N0001MG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Iago de Balanzó Solà, per subrogació real i en correspondència amb
la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió
material i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.

USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 10.033,85.-€,
que correspon a un 0,49% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 803
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 558,42 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,47 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 803 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 803 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Carrer
Oest sense número. Té una superfície de cinc-cents cinquanta-vuit metres quaranta-dos
decímetres quadrats (558,42 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-808 procedent de la parcel·lació,
en línia recta de 12,41m i amb finca P-809 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 3,88m.;
Est, amb finca P-802 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 34,86m.; Sud, amb carrer de
l'Oest en línia recta de 16,31m.; Oest, amb finca P-804 procedent de la parcel·lació, en línia recta
de 33,71m. “
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569314DG0056N0001QG,
5569313DG0056N0001GG,
5569312DG0056N0001YG,
5569321DG0056N0001FG,
5569320DG0056N0001TG, 5569319DG0056N0001MG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Iago de Balanzó Solà, per subrogació real i en correspondència amb
la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió
material i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.

USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 9.756,06.-€, que
correspon a un 0,47% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 804
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 537,05 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,45 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 804 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 804 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Carrer
Oest sense número. Té una superfície de cinc-cents trenta- set metres cinc decímetres quadrats
(537, 05 m2) . AFRONTA: Nord, amb finca P-807 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
13,64m i amb finca P- 808 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 2,61m.; Est, amb finca
P-803 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 33,71m.; Sud, amb carrer de l'Oest en línia
corba de 16,29m.; Oest, amb finca P-805 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 32,26m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569314DG0056N0001QG,
5569313DG0056N0001GG,
5569312DG0056N0001YG,
5569321DG0056N0001FG,
5569320DG0056N0001TG, 5569319DG0056N0001MG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Sergi Antoni de Balanzó Solà, per subrogació real i en
correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de
condomini per divisió material i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i
Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 9.382,71.-€, que
correspon a un 0,45% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 805
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 506,62 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,43 %

SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 805 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 805 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Carrer
Oest sense número. Té una superfície de cinc-cents sis metres seixanta-dos decímetres quadrats
(506,62 m2). AFRONTA: Nord, amb finca P-806 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
14,92m i amb finca P- 807 procedent de la parcel·lació, en línia recta de l,28m; Est, amb finca P804 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 32,26m.; Sud, amb carrer de l'Oest en línia
recta de 16,31m.; Oest, amb part de finca destinada a pas de serveis, en línia recta de 30,13m. “
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569314DG0056N0001QG,
5569313DG0056N0001GG,
5569312DG0056N0001YG,
5569321DG0056N0001FG,
5569320DG0056N0001TG, 5569319DG0056N0001MG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Sergi Antoni de Balanzó Solà, per subrogació real i en
correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de
condomini per divisió material i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i
Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 8.851,07.-€, que
correspon a un 0,43% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
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Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 806
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 422,42 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,36 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 806 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 806 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents vint-i- dos metres quarant-dos a
decímetres quadrats (422,42 m2) . AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia corba de
15,02m.; Est, amb finca P-807 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 28,72m.; Sud, amb
finca P-805 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 14,92m.; Oest, amb part de finca
destinada a pas de serveis, en línia recta de 28,94m. “
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569314DG0056N0001QG,
5569313DG0056N0001GG,
5569312DG0056N0001YG,
5569321DG0056N0001FG,
5569320DG0056N0001TG, 5569319DG0056N0001MG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Sergi Antoni de Balanzó Solà, per subrogació real i en
correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de
condomini per divisió material i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i
Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 7.380,03.-€, que
correspon a un 0,36% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 807
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 465,30 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,39 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 1 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 807 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents seixanta-cinc metres trenta decímetres
quadrats (465,30 m2). AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia corba de 16,09m.; Est, amb
finca P-808 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 34,39m.; Sud, amb finca P-804
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 13,64m i amb finca P-805 procedent de la
parcel·lació, en línia recta de l,28m.; Oest, amb finca P-806 procedent de la parcel·lació, en línia
recta de 28,72m.. “
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569314DG0056N0001QG,
5569313DG0056N0001GG,
5569312DG0056N0001YG,
5569321DG0056N0001FG,
5569320DG0056N0001TG, 5569319DG0056N0001MG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Sergi Antoni de Balanzó Solà, per subrogació real i en
correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de
condomini per divisió material i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i
Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 8.129,18.-€, que
correspon a un 0,39% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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FINCA RESULTANT 808
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 540,00 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,46 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 808 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 808 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de cinc-cents quaranta metres quadrats (540,00 m2).
AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia corba de 15,43m.; Est, amb finca P-809 procedent
de la parcel·lació, en línia recta de 35,70m.; Sud, amb finca P-803 procedent de la parcel·lació,
en línia recta de 12,41m i amb finca P- 804 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 2,61m.;
Oest, amb finca P-807 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 34,39m. “
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569314DG0056N0001QG,
5569313DG0056N0001GG,
5569312DG0056N0001YG,
5569321DG0056N0001FG,
5569320DG0056N0001TG, 5569319DG0056N0001MG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Sergi Antoni de Balanzó Solà, per subrogació real i en
correspondència amb la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de
condomini per divisió material i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i
Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 9.434,25.-€, que
correspon a un 0,46% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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FINCA RESULTANT 809
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 460,33 m2
QUOTA EN EL CLP: 00,390 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 809 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 809 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents seixanta metres trenta-tres decímetres
quadrats (460,33 m2). AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia corba de 13,28m, línia a
escaire de 2,00m i línia corba de 2,06m.; Est, amb finca P-810 procedent de la parcel·lació, en
línia recta de 27,95m.; Sud, amb finca P-802 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 10,21m
i amb finca P-803 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 3,88m.; Oest, amb finca P-808
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 35,70m. “
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569314DG0056N0001QG,
5569313DG0056N0001GG,
5569312DG0056N0001YG,
5569321DG0056N0001FG,
5569320DG0056N0001TG, 5569319DG0056N0001MG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Iago de Balanzó Solà, per subrogació real i en correspondència amb
la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió
material i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.

USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 8.042,35.-€, que
correspon a un 0,39% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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FINCA RESULTANT 810
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 640,87 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,54 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 810 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 810 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de sis-cents quaranta amb vuitanta-set metres quadrats
(640,87 m2). AFRONTA: Nord, amb camí de la Creu en línia corba de 24,54 m.; Est, amb finca de
ref. cad. 55693-22 en línia recta 23,01m.; Sud, amb finca de ref. cad. 55693-11 en línia recta
3,36m, amb finca P-801 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 15,54m i amb finca P- 802
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 6,07m.; Oest, amb finca P-809 procedent de la
parcel·lació, en línia recta de 27,95m “
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569314DG0056N0001QG,
5569313DG0056N0001GG,
5569312DG0056N0001YG,
5569321DG0056N0001FG,
5569320DG0056N0001TG, 5569319DG0056N0001MG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a Iago de Balanzó Solà, per subrogació real i en correspondència amb
la seva aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió
material i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 11.196,53.-€,
que correspon a un 0,54% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva
que correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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FINCA RESULTANT 901
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 528,63 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,45 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 901 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 901 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de cinc-cents vint-i-vuit amb seixanta-tres metres
quadrats (528,63 m2). AFRONTA: Nord, amb carrer D'Aró en línia trencada de 1,20m, 3,49m i
14,14m.; Est, amb finca P-902 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 36,58m.; Sud, amb
camí de la Creu en línia recta de 15,00m.; Oest, amb finca de ref. cad. 55608-01 en línia recta de
42,63m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560804DG0056S0001TM,
5560803DG0056S0001LM, 5560802DG0056S0001PM..
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 9.235,61.-€, que
correspon a un 0,45% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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FINCA RESULTANT 902
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 455,03 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,39 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 902 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 902 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents cinquanta-cinc amb tres metres
quadrats (455,03 m2). AFRONTA: Nord, amb carrer d'Aró en línia recta de 20,27m.; Est, amb
finca P-903 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 25, 97m..; Sud, amb camí de la Creu en
línia corba de 15.00m.; Oest, amb finca P-901 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
36,58m”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560804DG0056S0001TM,
5560803DG0056S0001LM, 5560802DG0056S0001PM..
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 7.949,75.-€, que
correspon a un 0,39% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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FINCA RESULTANT 903
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 408,00 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,35 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 903 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 903 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents vuit metres quadrats (408,00 m2).
AFRONTA: Nord, amb carrer d'Aró en línia corba de 21,48m; Est, amb finca P-904 procedent de
la parcel·lació, en línia recta de 19,66m.; Sud, amb camí de la Creu en línia corba de 19,10m.;
Oest, amb finca P-902 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 25,97m..”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560804DG0056S0001TM,
5560803DG0056S0001LM, 5560802DG0056S0001PM..
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 7.128,10.-€, que
correspon a un 0,35% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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FINCA RESULTANT 904
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 417,94 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,35 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 904 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 904 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents disset amb noranta-quatre metres
quadrats (417,94 m2). AFRONTA: Nord, amb carrer d'Aró en línia corba de 22,20m.; Est, amb
finca P-905 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 16,40m i amb finca P-906 procedent de
la parcel·lació, en línia recta de 16,75m.; Sud, amb camí de la Creu en línia corba de 15,10m.;
Oest, amb finca P-903 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 19,66m”.
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560804DG0056S0001TM,
5560803DG0056S0001LM, 5560802DG0056S0001PM..
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 7.301,76.-€, que
correspon a un 0,35% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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FINCA RESULTANT 905
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 415,84 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,35 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 1 en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació
del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 905 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents quinze metres vuitanta-quatre
decímetres quadrats (415,84 m2). AFRONTA: Nord amb finca P-906 procedent de la parcel·lació,
en línia recta de 22,39m.; Est, amb carrer Curt en línia corba de 23,90m.; Sud, amb camí de la
Creu en línia corba de 18,04m; Oest, amb finca P-904 procedent de la parcel·lació, en línia recta
de 16,40m..”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560804DG0056S0001TM,
5560803DG0056S0001LM, 5560802DG0056S0001PM..
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 7.265,07.-€, que
correspon a un 0,35% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019
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FINCA RESULTANT 906
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 401,88 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,34 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 906 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 906 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número fent xamfrà amb el carrer d'Aró, també sense número. Té una superfície
de quatre-cents un amb vuitanta-vuit metres quadrats (401,88 m2). AFRONTA: Nord, amb carrer
d'Aró en línia corba de 16,60m.; Est, amb carrer Curt en línia corba de 22,49m; Sud, amb finca P905 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 22,39m.; Oest, amb finca P-904 procedent de
la parcel·lació, en línia recta de 16,75m..”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5560804DG0056S0001TM,
5560803DG0056S0001LM, 5560802DG0056S0001PM..
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 7.021,18.-€, que
correspon a un 0,34% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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FINCA RESULTANT 1001
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 402,89 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,34 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 1001 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 1001 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Carrer
Curt sense número fent xamfrà amb el Camí Romeu, també sense número. Té una superfície de
quatre-cents dos amb vuitanta-nou (402,89 m2). AFRONTA: Nord, amb camí Romeu en línia
corba de 14,76 m. ; Est, amb finca P-1003 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 21,48m.;
Sud, amb finca P-1002 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 18,18m.; Oest, amb carrer
Curt en línia corba de 25,80m”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569301DG0056N0001EG,
5569302DG0056N0001SG, i 5569303DG005 6N0001ZG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 7.038,82.-€, que
correspon a un 0,34% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 1002
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 427,15 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,36 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 1002 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 1002 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, Camí de
la Creu sense número, fent xamfrà amb el carrer Curt, també sense número. Té una superfície de
quatre-cents vint-i-set amb quinze metres quadrats (427,15 m2). AFRONTA: Nord, amb finca P1001 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 18,18m.; Est, amb finca P-1003 procedent de
la parcel·lació, en línia recta de 20,10m.; Sud, amb camí de la Creu en línia recta de 10,78m.;
Oest, amb carrer Curt en línia corba de 29,04m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569301DG0056N0001EG,
5569302DG0056N0001SG, i 5569303DG005 6N0001ZG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 7.462,67.-€, que
correspon a un 0,36% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 1003
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 568,17 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,48 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 1003 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 1003 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de cinc-cents seixanta-vuit amb disset metres quadrats
(568,17 m2). AFRONTA: Nord, amb camí Romeu en línia corba de 14,82m.; Est, amb finca P-1004
procedent de la parcel·lació, en línia recta de 34,88m.; Sud, amb camí de la Creu en línia corba
de 15,00m.; Oest, amb finca P-1002 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 20,20m i amb
finca P-1001 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 21,48m..”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569301DG0056N0001EG,
5569302DG0056N0001SG, i 5569303DG005 6N0001ZG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 9.926,40.-€, que
correspon a un 0,48% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 1004
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 502,97 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,43 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 1004 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 1004 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de cinc-cents dos amb noranta-set metres quadrats
(502,97 m2) . AFRONTA: Nord, amb camí Romeu en línia corba de 15,28m.; Est; amb finca P1005 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 30,27m.; Sud, amb camí de la Creu en línia
corba de 15,00m.; Oest, amb finca P-1003 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 34,
88m..”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569301DG0056N0001EG,
5569302DG0056N0001SG, i 5569303DG005 6N0001ZG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 8.787,31.-€, que
correspon a un 0,43% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 1005
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 415,53 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,35 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 1005 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 1005 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents quinze amb cinquanta-tres metres
quadrats (415,53 m2). AFRONTA: Nord, amb camí Romeu, en línia corba de 14,80m.; Est, amb
finca P-1006 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 24,25m.; Sud, amb camí de la Creu en
línia recta de 15,23m.; Oest, amb finca P-1004 procedent de la parcel·lació, en línia recta de
30,27m.”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569301DG0056N0001EG,
5569302DG0056N0001SG, i 5569303DG005 6N0001ZG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 7.259,66.-€, que
correspon a un 0,35% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 1006
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 419,62 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,36 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 1006 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 1006 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents dinou amb seixanta-dos metres
quadrats (419,62 m2). AFRONTA: Nord, amb camí Romeu en línia corba de 18,75m.; Est, amb
finca P-1007 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 20,51m.; Sud, amb camí de la Creu en
línia corba de 18,74m.; Oest, amb finca P-1005 procedent de la parcel·lació, en línia recta de 2
4,25m..”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569301DG0056N0001EG,
5569302DG0056N0001SG, i 5569303DG005 6N0001ZG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 7.331,11.-€, que
correspon a un 0,36% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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FINCA RESULTANT 1007
SUPERFÍCIE REAL INCLOSA A L’ÀMBIT: 417,83 m2
QUOTA EN EL CLP: 0,35 %
SITUACIÓ:
Finca identificada com a Finca resultant 1007 en el plànol de finques resultants de la
reparcel·lació del PAU LA Creu de Vacarisses.
DESCRIPCIÓ
“URBANA.- Parcel·la 1007 de la Urbanització La Creu del terme municipal de Vacarisses, camí de
la Creu sense número. Té una superfície de quatre-cents disset amb vuitanta-tres metres
quadrats (417,83 m2) . AFRONTA: Nord, amb camí Romeu en línia corba de 19,70m.; Est, amb
finca de ref. cad. 55693-04, en línia recta 20,45m.; Sud, amb camí de la Creu, en línia recta de
5,1Om, línia a escaire de 3m i línia recta de 16,64m.; Oest, amb finca P-1006 procedent de la
parcel·lació, en línia recta de 20,51m..”
INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No inscrita
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma part de les parcel·les cadastrals 5569301DG0056N0001EG,
5569302DG0056N0001SG, i 5569303DG005 6N0001ZG.
ADJUDICACIÓ: S’adjudica a LA CREU QUATRE SL, pel que fa a una part indivisa del 62,216% i a
Maria Dolores de Balanzó Solà i Juan Gualberto de Balanzó Solà, pel que fa a una part indivisa
del 16,892% a cadascun dels germans, per subrogació real i en correspondència amb la seva
aportació al Projecte de reparcel·lació, pel títol de Dissolució de condomini per divisió material
i entrega de llegat autoritzat pel Notari de Barcelona, Lluis Jou i Mirabent el 13.12.2007.
USOS: Els previstos a la regulació de la clau 2 - Ciutat jardí semi-intensiva I, establert a l’art. 8.5
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal a
l'àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans.
CÀRREGUES:
A) DE NOVA CREACIÓ.
La finca resta gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació, que provisionalment s’estima en la quantitat de 7.299,84.-€, que
correspon a un 0,35% del total, sens perjudici d’allò que resulti de la liquidació definitiva que
correspongui.
B) DE PROCEDÈNCIA.
Lliure de càrregues i gravàmens de procedència.
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Correspon
dència FA

FR

Titular

Referència cadastral

Sup Resultant

Coeficient de
participació %

COMPTE DE
LIQUIDACIÓ
PROVISIONAL

Qualificació urbanística

=costos urbanització +
indemnitzacions per
servituds +
repartiment de costos
indemnitzacions

1
2a
2b
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

1 ACOSTA VIÑALS, TERESA

6068001DG0066N0001HL (edifici)

130,00

0,11%

2.271,21 € Ciutat jardí semi intesiva I

FIGUERAS PRAT, JOSEFA

6068101DG0066N0001BL
(edifici. Resta no consten dades)

4.854,34

4,11%

71.636,36 € Ciutat jardí semi intesiva I

600,13

5868007DG0056N0001HG
5967601DG0056N0001LG

742,68
2.312,05

0,51%
0,63%
0,98%
0,98%
0,30%
0,68%
0,18%
0,18%
0,53%
0,53%
0,53%
0,46%
0,46%
0,69%
0,78%
0,28%
0,28%
0,25%
0,25%
0,41%
0,41%
1,23%
0,23%
0,23%
0,34%
0,34%
0,28%
0,28%
0,78%
0,78%
0,55%
1,51%
0,55%
0,55%
0,86%
0,86%
0,68%
0,68%
2,70%
0,56%
0,56%
0,41%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,36%
0,36%
0,63%
0,63%
1,20%
1,71%
1,00%
0,23%
0,23%
2,77%
1,98%
1,85%
0,34%
0,34%
0,75%
2,29%
2,31%
0,46%
0,46%
0,55%
0,55%
0,67%
0,58%
0,58%
1,72%
1,72%

10.484,77 €
12.975,24 €
20.196,72 €
20.196,72 €
6.261,66 €
14.061,81 €
3.736,66 €
3.736,66 €
11.029,69 €
10.961,64 €
10.961,64 €
9.478,02 €
9.478,02 €
14.178,11 €
16.009,75 €
5.753,58 €
5.753,58 €
5.209,63 €
5.209,63 €
8.486,02 €
8.486,02 €
25.278,55 €
4.813,48 €
4.813,48 €
7.114,91 €
7.114,91 €
5.820,93 €
5.820,93 €
16.038,84 €
16.038,84 €
11.314,64 €
31.056,68 €
11.319,44 €
11.319,44 €
17.835,36 €
17.835,36 €
13.996,23 €
13.996,23 €
51.394,92 €
11.591,90 €
11.591,90 €
8.392,64 €
1.678,53 €
1.678,53 €
1.678,53 €
1.678,53 €
1.678,53 €
728,30 €
728,30 €
13.088,01 €
13.088,01 €
24.722,10 €
35.186,96 €
11.470,31 €
4.712,93 €
4.712,93 €
57.090,67 €
40.923,68 €
38.135,51 €
7.111,68 €
7.111,68 €
15.484,40 €
47.196,24 €
47.725,25 €
8.796,55 €
8.796,55 €
11.428,46 €
11.428,46 €
13.742,38 €
11.904,45 €
11.904,45 €
35.475,23 €
35.475,23 €

0,86%
0,86%
0,20%
0,20%
2,09%
0,31%
0,31%
0,93%
0,93%
0,36%
0,36%
0,69%
0,39%
0,39%
0,20%
0,20%
0,24%
0,24%
0,19%
0,19%
0,38%
0,49%
0,49%
0,61%
0,61%
1,38%
0,36%
0,36%
0,52%
0,52%
0,26%

17.737,61 €
17.737,61 €
4.072,63 €
4.072,63 €
43.106,31 €
6.476,96 €
6.476,96 €
19.162,27 €
19.162,27 €
7.361,34 €
7.361,34 €
14.326,96 €
8.117,47 €
8.117,47 €
4.129,76 €
4.129,76 €
4.997,88 €
4.997,88 €
3.876,78 €
3.876,78 €
7.827,98 €
10.174,32 €
10.174,32 €
12.649,15 €
12.649,15 €
28.453,70 €
7.332,42 €
7.332,42 €
10.718,79 €
10.718,79 €
5.383,99 €

2
3 ACOSTA VIÑALS, TERESA
4 LLORENS MORRAJA, MARTIN
NAVARRO CASARRAMONA, MARIA
5 VITO BOSCH, JORDI
CORTES ROBLES, MARIA CARMEN
6 GALDON GIL, JUAN
ANGUITA PEREIRA, MONTSERRAT
7 MARTINEZ GARCIA, GREGORIO
8 VIDAL JUNCOSA, ENRIQUE
VENTÓS BARTRINA, ANA MARÍA
9 VIDAL REYMUNDO, ANTONIO
JUNCOSA BAS, NÚRIA
10 POZO MORALES, BENITO
11 MESA SEGARRA, FRANCISCO LUIS
12 CONEJO DOBLAS, JUAN CARLOS
GODINO, COLORADO, MARÍA DOLORES
13 CENDRÉS CANGROS, SANTIAGO
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, MARÍA PILAR
14 LOPEZ TELLEZ, FRANCISCO
ROMERA CASTILLO, DOLORES
15 GUISADO FOJ, JOSE ANDRES
16 OCAÑA QUIJADA, ISIDRO
MARÍN NAVARRO, INÉS
17 RODRÍGUEZ ACEVEDO, DIEGO
GARCÍA SANZ, MERCEDES
18 VALBUENA CASTILLO, MONICA
VALBUENA CASTILLO, YOLANDA
19 MONTOYA UBEDA, JUAN
PALOMARES OLIVER, TERESA
20 SABALETE LOPEZ, MIGUEL
21 ORDOÑEZ BERNARDO, MARIA LUISA
22 SANCHEZ GALERA, AGUSTIN GONZALO
GONZÁLEZ CAPARRÓS, ISABEL
23 CORDERO RAMAJO, LUIS
ROMERA CASTILLO, CARMEN
24 HERRERO GONZALEZ, MILAGROS
EGEA HERRERO, MARIA INÉS
25 IBORRA SALA, JORDI
26 PALOP BARRIOS, ALEJANDRO JOSE
BARRIL SENDER, XÉNIA
27 BERNARDO GARCÍA, NIEVES
ORDÓÑEZ BERNARDO, MARIA LUISA
ORDÓÑEZ BERNARDO, NIEVES ANGELES
ORDÓÑEZ BERNARDO, MONTSERRAT
ORDÓÑEZ BERNARDO, CÉSAR GERARDO
ORDÓÑEZ BERNARDO, ANA CRISTINA
28 GUNTIN PEREZ, ANTONIO
SÁNCHEZ AVILA, MATILDE
29 DIAZ CABREERA, JUAN
MARTÍNEZ MÉNDEZ, CONCEPCIÓN
30 ACOSTA VIÑALS, TERESA
31 AJUNTAMENT DE VACARISSES
34 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Consta inscrita a nom de l'absorbida Catalunya Banc, SA)
35 COLOMINAS GUARDIA, CARLES
BLANXART RIBET, ANNA
36 YERA MORALES, JUANA
37 BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA
38 PORTERO GARCIA, JOSE ANTONIO
39 MOYANO CORRAL, MIGUEL
MOSCARDÓ ESCANEL, DESAMPARADOS
40 IBORRA SALA, JAIME
41 IBORRA SALA, JORDI
42 ACOSTA VIÑALS, TERESA
43 VIERA FLORES, JUAN MARCOS
LORENTE CATENA, CELEDONIA
44 GARCIA RODRIGUEZ, LUIS
ORDOÑEZ BERNARDO, MONTSERRAT
45 LIAGRE JEANNE MARIE A
46 LOZANO ORDOÑEZ, ROBERTO
PINEDA MUÑOZ, ELISABET
47 PROMO‐LLAR VACARISSES, SL
48 SORIANO MARÍN, LAURA (nuda propietat)
MARIN RICA FELISA
(usdefruit)
49 RODRIGUEZ GOMEZ, JAVIER
CAZORLA MARTÍNEZ, NACHA
50 GALBARRO MILENA, ANTONIO
PANIAGUA JIMENO, FLORENTINA
51 LLORENS MORRAJA, MARTIN
52 VEGA DEL JESUS, JOSE RAMON
TORRENT MARTÍNEZ, ANA MARÍA
53 ESQUERDA GALL, JUAN
PEREZ MATEU, MARIA
54 MONTOYA UBEDA, JUAN
PALOMARES OLIVER, TERESA
55 MONTOYA PALOMARES, JUAN FRANCISCO
56 REMOLINA TORRES, EVA
PEREZ FERNANDEZ, JOSE
57 CONEJO DOBLAS, JUAN CARLOS
GODINO COLORADO, MARIA DOLORES
58 BERNET OLIVE, ALEXANDRE
ROJAS AGUAYO, DOLORES
59 BERNAT GONZALEZ, MIGUEL ADOLFO
CASTRO ESCORIZA, LÍDIA
60 FRANCO ESPADA, FRANCISCO JAVIER
61 ALARCON ESCOBAR, DANIEL
MERINO AGUILERA, FRANCISCA
62 FRESNEDA ORTIZ, ANTONIO
PEREZ CASTILLO, MARIA DEL CARMEN
63 LOZANO ORDOÑEZ, VICTOR
64 HURTADO GONZALVEZ, RAUL
LÓPEZ FENOY, NATURA
65 GARCIA ORDOÑEZ, FRANCISCO JAVIER
BARRAQUER ARTIS, ANDREA
66 LOPEZ RAMOS, RICARDO

5560818DG0056S0001SM

1.163,28

5569610DG0056N0001MG

427,76

5569606DG0056N0001FG
5560801DG0056S0001QM

631,32
1.254,85

5560825DG0056S0001WM

1.085,01

5569322DG0056N0001MG
5569607DG0056N0001MG
5569611DG0056N0001OG

811,53
916,37
658,65

5569604DG0056N0001LG

596,38

5569308DG0056N0001BG

971,45

5569304DG0056N0001UG
5569310DG0056N0001AG

1.446,90
551,03

5868013DG0056N0001BG

814,49

5868022DG0056N0001TG

666,36

5868002DG0056N0001JG

1.836,07

5569309DG0056N0001YG
5868014DG0056N0001YG
5569605DG0056N0001TG

647,63
1.777,63
1.295,81

5560808DG0056S0001KM

2.041,73

5560820DG0056S0001EM

1.602,24

5569305DG0056N0001HG
5560807DG0056S0001OM

3.187,56
1.327,00

5868012DG0056N0001AG

960,76

5868017DG0056N0001PG

852,44

6067202DG0066N0001TL

1.498,27

5868024DG0056N0001MG
5560805DG0056S0001FM
5868010DG0056N0001HG
5868005DG0056N0001ZG

1.415,05
2.014,04
1.181,73
539,52

5868003DG0056N0001EG
5560810DG0056S0001OM
5569311DG0056N0001BG
6067203DG0066N0001FL

3.267,77
2.342,40
2.182,81
814,12

5868016DG0056N0001QG
5868001DG0056N0001IG
6067201DG0066N0001LL
5569324DG0056N0001KG

886,30
2.701,43
2.731,71
1.078,48

5560826DG0056S0001AM

1.308,29

5560827DG0056S0001BM
5560806DG0056S0001MM

786,59
1.362,78

5560811DG0056S0001KM
5560811DG0056S0002LQ
6.091,62
5560811DG0056S0003BW
5569609DG0056N0001KG

466,22

5967602DG0056N0001TG
5868006DG0056N0001UG

2.467,33
741,46

5868011DG0056N0001WG

2.193,63

5868018DG0056N0001LG

842,70

5868019DG0056N0001TG
5569602DG0056N0001QG

820,05
929,26

5569612DG0056N0001KG

472,76

5569613DG0056N0001RG

572,14

5868021DG0056N0001LG

443,80

5868015DG0056N0001GG
5868020DG0056N0001PG

448,06
1.164,72

5868009DG0056N0001AG

1.448,03

5868008DG0056N0001WG
5569325DG0056N0001RG

1.628,64
839,39

5868025DG0056N0001OG

1.227,05

5868023DG0056N0001FG

616,34

Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I

Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I

Ciutat jardí semi intesiva I

Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I
Ciutat jardí semi intesiva I

101
201
202
203
204
205
301
302
303
401
402
403
404
501
601
602
603
604
605
701
702
703
704
705
706
707
708
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
901
902
903
904
905
906
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007

VAQUERIZO LIEBANA, SONIA
101 Iago i Sergi Antoni de Balanzó Solà
201 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre i Maria Dolores de Balanzó Solà
202 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
203 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
204 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
205 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
301 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
302 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
303 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
401 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
402 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
403 La Creu Quatre i Maria Dolores de Balanzó Solà
404 La Creu Quatre i Maria Dolores de Balanzó Solà
501 Iago i Sergi Antoni de Balanzó Solà
601 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
602 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
603 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
604 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
605 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
701 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
702 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
703 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
704 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
705 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
706 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
707 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
708 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
801 Iago de Balanzó Solà
802 Iago de Balanzó Solà
803 Iago de Balanzó Solà
804 Sergi Antoni de Balanzó Solà
805 Sergi Antoni de Balanzó Solà
806 Sergi Antoni de Balanzó Solà
807 Sergi Antoni de Balanzó Solà
808 Sergi Antoni de Balanzó Solà
809 Iago de Balanzó Solà
810 Iago de Balanzó Solà
901 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
902 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
903 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
904 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
905 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
906 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
1001 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
1002 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
1003 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
1004 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
1005 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
1006 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà
1007 Juan Gualberto de Balanzó Solà, La Creu Quatre, SL i Maria Dolores de Balanzó Solà

5560809DG0056S0001RM
5560812DG0056S0001RM
5560813DG0056S0001DM
5560814DG0056S0001XM
5569608DG0056N0001OG
5560815DG0056S0001IM
5560816DG0056S0001JM
5560817DG0056S0001EM
5560819DG0056S0001ZM
5560821DG0056S0001SM
5560822DG0056S0001ZM
5560823DG0056S0001UM
5560824DG0056S0001HM
5569315DG0056N0001PG
5569316DG0056N0001LG
5569317DG0056N0001TG
5569318DG0056N0001FG
5569312DG0056N0001YG
5569313DG0056N0001GG
5569314DG0056N0001QG
5569319DG0056N0001MG
5569320DG0056N0001TG
5569321DG0056N0001FG
5560802DG0056S0001PM
5560803DG0056S0001LM
5560804DG0056S0001TM
5569301DG0056N0001EG
5569302DG0056N0001SG
5569303DG0056N0001ZG

1.726,68
1.393,08
1.172,96
823,16
933,79
876,52
482,71
496,38
560,95
1.109,75
1.009,42
1.126,52
1.147,94
1.185,02
768,51
624,84
535,76
569,81
1.167,52
536,30
453,83
400,57
415,76
401,59
405,44
459,55
529,38
622,70
574,32
558,42
537,05
506,62
422,42
465,30
540,00
460,33
640,87
528,63
455,03
408,00
417,94
415,84
401,88
402,89
427,15
568,17
502,97
415,53
419,62
417,83

0,26%
1,46%
1,18%
0,99%
0,70%
0,79%
0,74%
0,41%
0,42%
0,47%
0,94%
0,85%
0,95%
0,97%
1,00%
0,65%
0,53%
0,45%
0,48%
0,99%
0,45%
0,38%
0,34%
0,35%
0,34%
0,34%
0,39%
0,45%
0,53%
0,49%
0,47%
0,45%
0,43%
0,36%
0,39%
0,46%
0,39%
0,54%
0,45%
0,39%
0,35%
0,35%
0,35%
0,34%
0,34%
0,36%
0,48%
0,43%
0,35%
0,36%
0,35%

5.383,99 €
30.166,54 € Ciutat jardí semi intesiva I
24.338,27 € Ciutat jardí semi intesiva I
20.492,59 € Ciutat jardí semi intesiva I
14.381,29 € Ciutat jardí semi intesiva I
16.314,09 € Ciutat jardí semi intesiva I
15.313,54 € Ciutat jardí semi intesiva I
8.433,35 € Ciutat jardí semi intesiva I
8.672,17 € Ciutat jardí semi intesiva I
9.800,26 € Ciutat jardí semi intesiva I
19.388,26 € Ciutat jardí semi intesiva I
17.635,41 € Ciutat jardí semi intesiva I
19.681,24 € Ciutat jardí semi intesiva I
20.055,47 € Ciutat jardí semi intesiva I
20.703,29 € Ciutat jardí semi intesiva I
13.426,51 € Ciutat jardí semi intesiva I
10.916,48 € Ciutat jardí semi intesiva I
9.360,17 € Ciutat jardí semi intesiva I
9.955,06 € Ciutat jardí semi intesiva I
20.397,55 € Ciutat jardí semi intesiva I
208,39 € Ciutat jardí semi intesiva I
7.928,79 € Ciutat jardí semi intesiva I
6.998,29 € Ciutat jardí semi intesiva I
7.263,67 € Ciutat jardí semi intesiva I
7.016,11 € Ciutat jardí semi intesiva I
7.083,38 € Ciutat jardí semi intesiva I
8.028,72 € Ciutat jardí semi intesiva I
267,07 € Ciutat jardí semi intesiva I
10.879,09 € Ciutat jardí semi intesiva I
10.033,85 € Ciutat jardí semi intesiva I
9.756,06 € Ciutat jardí semi intesiva I
9.382,71 € Ciutat jardí semi intesiva I
8.851,07 € Ciutat jardí semi intesiva I
7.380,03 € Ciutat jardí semi intesiva I
8.129,18 € Ciutat jardí semi intesiva I
9.434,25 € Ciutat jardí semi intesiva I
8.042,35 € Ciutat jardí semi intesiva I
11.196,53 € Ciutat jardí semi intesiva I
9.235,61 € Ciutat jardí semi intesiva I
7.949,75 € Ciutat jardí semi intesiva I
7.128,10 € Ciutat jardí semi intesiva I
7.301,76 € Ciutat jardí semi intesiva I
7.265,07 € Ciutat jardí semi intesiva I
7.021,18 € Ciutat jardí semi intesiva I
7.038,82 € Ciutat jardí semi intesiva I
7.462,67 € Ciutat jardí semi intesiva I
9.926,40 € Ciutat jardí semi intesiva I
8.787,31 € Ciutat jardí semi intesiva I
7.259,66 € Ciutat jardí semi intesiva I
7.331,11 € Ciutat jardí semi intesiva I
7.299,84 € Ciutat jardí semi intesiva I
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REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 7 – Llistat coordenades finques resultants
Parcel·la 1
1 405988.12 4606740.20
2 405981.85 4606741.65
3 405983.00 4606746.61
4 405981.70 4606746.91
5 405983.40 4606754.27
6 405986.48 4606753.56
7 405991.62 4606752.37

26 405941.73 4606680.18
27 405944.08 4606679.69
28 405947.52 4606679.01
29 405952.53 4606678.04
30 405955.28 4606678.28
31 405956.91 4606678.75
32 405961.04 4606682.89
33 405964.50 4606687.25
34 405967.41 4606690.82

8 405988.91 4606742.95

35 405971.59 4606698.09

9 405988.12 4606740.20

36 405976.25 4606706.87

7 405932.04 4606683.89
8 405934.89 4606682.69
9 405937.72 4606681.51
10 405937.82 4606681.47
11 405939.72 4606680.85
12 405958.76 4606714.93

Àrea: 600,13 m2
Parcel·la 3

1

405856.84 4606640.84

38 405984.59 4606719.68

2

405861.56 4606641.28

39 405989.17 4606725.35

3

405862.91 4606641.14

40 405991.68 4606728.56

4

405863.01 4606641.27

1 406008.69 4606755.59

41 405990.29 4606729.91

5

405868.29 4606646.86

2 406015.36 4606762.55

42 405990.45 4606730.12

3 406015.36 4606765.56

6

405874.63 4606651.04

43 405988.17 4606732.07

4 406018.02 4606765.34

44 405988.96 4606733.14

7

405881.80 4606656.42

5 406018.56 4606765.42

45 405989.93 4606737.50

8

405883.79 4606657.89

6 406025.81 4606787.22

46 405990.41 4606738.84

9

405885.24 4606658.97

7 405990.73 4606804.09

47 405990.55 4606739.47

10

405887.23 4606660.43

8 405989.71 4606804.21

48 405992.93 4606738.87

11

405889.77 4606662.73

9 405988.29 4606804.37

49 405997.95 4606737.87

12

405891.84 4606665.46

10 405979.10 4606812.74

50 405998.93 4606737.55

13

405893.37 4606668.52

11 405973.71 4606817.65

51 405999.37 4606738.09

12 405970.39 4606808.97

14

405894.30 4606671.82

52 406002.02 4606743.28

13 405968.79 4606801.94

53 406004.71 4606752.63

15

405894.61 4606675.23

14 405967.95 4606788.58

54 406007.60 4606751.80

16

405894.28 4606678.64

17

405893.32 4606681.93

18

405891.76 4606684.98

19

405889.56 4606682.29

20

405888.23 4606681.79

1 405958.76 4606714.93

21

405885.35 4606681.24

2 405945.77 4606721.98

22

405881.66 4606676.65

3 405941.53 4606714.76

23

405876.18 4606672.51

4 405925.76 4606687.14

24

405854.31 4606654.43

5 405927.81 4606685.93

25

405855.44 4606653.59

6 405931.23 4606684.28

26

405856.84 4606640.84

37 405979.79 4606713.64
Àrea: 130,00 m2
Parcel·la 2a

15 405966.38 4606779.29
16 405966.04 4606777.30
17 405965.15 4606772.10
18 405962.16 4606761.27
19 405957.85 4606752.09
20 405952.92 4606738.52
21 405948.72 4606727.34
22 405946.14 4606722.83
23 405945.77 4606721.97
24 405958.75 4606714.93
25 405939.72 4606680.85

Àrea: 4.854,34 m2
Parcel·la 2b

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

597

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 7 – Llistat coordenades finques resultants

6

405354.80 4606835.98

1 405967.57 4606627.40

7

405361.90 4606838.30

2 405971.01 4606626.06

8

405373.55 4606841.73

9

405386.36 4606845.75

Parcel·la 4
Àrea: 742,68 m2

3 405969.96 4606623.04
4 405963.45 4606606.07

10

405404.37 4606855.27

11

405404.03 4606855.87

12

405403.28 4606857.22

8 405955.31 4606582.93

13

405401.59 4606860.22

9 405949.89 4606575.45

14

405396.44 4606866.42

10 405945.67 4606570.58

15

405391.73 4606871.57

11 405942.02 4606566.29

16

405389.06 4606874.45

12 405936.72 4606560.51

17

405388.30 4606875.26

5 405961.18 4606598.71
6 405959.53 4606592.52
7 405957.51 4606587.20

13 405927.70 4606552.47
14 405925.54 4606560.60

Àrea: 1.163,28 m2

15 405923.45 4606566.10
16 405923.28 4606566.46

Parcel·la 6

17 405916.55 4606579.70

1

405544.05 4606713.26

18 405911.07 4606586.06

2

405544.83 4606712.73

19 405902.98 4606595.44

3

405550.90 4606708.17

20 405903.82 4606598.81

4

405556.93 4606703.58

21 405915.41 4606603.99

5

405564.25 4606698.13

22 405927.36 4606609.31

6

405569.11 4606694.45

7

405572.74 4606698.74

8

405574.73 4606701.04

9

405576.94 4606703.59

23 405937.68 4606613.93
24 405952.28 4606620.52
25 405961.79 4606624.81
26 405961.95 4606624.89
27 405967.57 4606627.40

10

405554.64 4606724.77

11

405544.05 4606713.26

Àrea: 2.312,05 m2
Àrea: 427,76 m2
Parcel·la 5
Parcel·la 7

1

405388.30 4606875.26

2

405360.33 4606860.22

1

405554.64 4606724.77

3

405351.78 4606855.95

2

405556.72 4606726.77

4

405347.04 4606853.84

3

405570.84 4606742.20

5

405349.56 4606848.87

4

405578.91 4606736.19

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

598

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 7 – Llistat coordenades finques resultants

5

405574.38 4606729.96

1

405424.12 4606996.34

6

405553.15 4606847.98

6

405590.50 4606718.22

2

405426.87 4606966.89

7

405553.33 4606847.79

7

405576.97 4606703.62

3

405427.19 4606963.87

8

405551.49 4606844.42

8

405576.94 4606703.59

4

405427.68 4606959.48

9

405547.14 4606838.24

9

405554.64 4606724.77

5

405428.14 4606959.51

10

405534.89 4606824.11

6

405429.01 4606959.64

11

405511.71 4606842.44

7

405429.49 4606959.67

12

405523.17 4606856.44

8

405431.11 4606959.88

13

405525.08 4606858.85

9

405433.20 4606959.89

14

405526.74 4606861.24

Àrea: 631,32 m2

Parcel·la 8

1

405441.50 4606958.20

10

405435.40 4606959.68

2

405449.12 4606954.76

11

405437.42 4606959.27

3

405454.40 4606950.74

12

405439.56 4606958.68

4

405456.83 4606948.35

13

405441.50 4606958.20

5

405458.02 4606947.19

14

405464.13 4606996.65

6

405461.92 4606942.57

15

405462.31 4606997.13

7

405463.07 4606940.96

16

405461.85 4606997.23

8

405464.08 4606939.33

17

405458.62 4606998.17

9

405472.70 4606954.55

18

405455.26 4606998.79

10

405475.26 4606959.13

19

405451.61 4606999.31

11

405482.54 4606971.52

20

405447.38 4606999.27

12

405485.26 4606975.90

21

405446.93 4606999.21

13

405481.95 4606980.92

22

405443.90 4606998.83

14

405479.97 4606984.06

23

405443.80 4606999.59

15

405477.60 4606986.94

24

405430.15 4606997.55

16

405473.76 4606991.49

25

405424.12 4606996.34

17

405471.33 4606993.36

18

405469.52 4606994.61

19

405466.18 4606996.00

20

405464.64 4606996.51

21

405464.13 4606996.65

22

405441.50 4606958.20

Àrea: 1.254,85 m2

Parcel·la 9

Àrea: 1.085,01 m2

Parcel·la 10

Àrea: 811,53 m2

Parcel·la 11

1

405466.06 4606780.10

2

405459.08 4606771.72

3

405442.16 4606751.38

4

405444.83 4606750.52

5

405452.95 4606748.16

6

405460.60 4606745.93

7

405469.42 4606743.33

8

405473.44 4606742.15

9

405473.45 4606742.19

10

405473.64 4606742.14

11

405477.44 4606741.09

12

405477.97 4606741.98

13

405478.64 4606741.79

14

405478.84 4606742.40

15

405479.05 4606742.33

16

405480.68 4606746.42

1

405526.74 4606861.24

17

405482.55 4606752.26

2

405530.03 4606858.98

18

405485.63 4606760.93

3

405537.02 4606856.17

19

405466.06 4606780.10

4

405544.48 4606852.78

5

405549.51 4606850.23

Àrea: 916,37 m2

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

599

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 7 – Llistat coordenades finques resultants
Parcel·la 12

2

405602.12 4606771.76

12

405643.13 4606821.74

1

405507.12 4606799.86

3

405589.76 4606757.59

13

405644.47 4606821.38

2

405524.18 4606789.37

4

405587.07 4606754.28

14

405646.17 4606820.93

3

405524.01 4606789.18

5

405585.10 4606751.42

15

405648.23 4606820.39

4

405500.54 4606762.82

6

405584.08 4606749.87

16

405651.97 4606819.54

5

405497.88 4606766.23

7

405581.52 4606751.25

17

405654.83 4606818.94

6

405495.90 4606768.42

8

405569.88 4606757.69

18

405662.44 4606817.87

7

405488.78 4606774.87

9

405567.36 4606759.58

19

405664.78 4606817.54

8

405485.92 4606777.08

10

405564.11 4606762.85

20

405660.94 4606792.11

9

405507.12 4606799.86

11

405565.03 4606763.72

21

405625.31 4606790.15

12

405567.90 4606773.43

22

405626.74 4606794.40

13

405566.88 4606777.30

14

405588.06 4606795.76

15

405588.61 4606795.35

16

405590.78 4606791.95

Àrea: 658,65 m2

Parcel·la 13

1

405548.67 4606772.15

405593.62 4606784.87

2

17

405549.58 4606771.39

405596.25 4606781.62

3

18

405551.29 4606769.82

405600.10 4606775.27

4

19

405554.45 4606767.18

405600.57 4606774.45

5

20

405554.61 4606767.08

6

405554.95 4606766.79

7

405545.94 4606756.71

8

405524.94 4606733.82

9

405524.79 4606733.68

Àrea: 971,45 m2

Parcel·la 15

10

405524.49 4606734.29

11

405520.61 4606739.57

12

405516.50 4606745.24

13

405544.60 4606775.71

14

405548.67 4606772.15

Àrea: 596,38 m2

Parcel·la 14

1

405600.57 4606774.45

Àrea: 1446,90 m2

Parcel·la 16

1

405515.21 4606801.44

2

405522.71 4606810.08

3

405560.10 4606790.87

4

405556.82 4606787.28

5

405553.78 4606782.66

6

405549.83 4606777.15

7

405545.57 4606780.56

8

405541.75 4606783.37
405536.15 4606788.72

1

405626.74 4606794.40

2

9

405624.41 4606795.22

405535.13 4606789.50

3

10

405623.67 4606795.58

405531.85 4606791.76

4

11

405619.37 4606799.38

12

405526.97 4606795.16

5

405617.23 4606801.04

405525.41 4606796.14

6

13

405612.65 4606807.75

405520.94 4606798.61

7

14

405615.48 4606810.92

15

405516.32 4606800.99

8

405612.99 4606813.95

405515.21 4606801.44

9

16

405625.42 4606831.30

10

405632.03 4606826.75

11

405637.18 4606824.15

Àrea: 551,03 m2

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

600

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 7 – Llistat coordenades finques resultants
Parcel·la 17

11

405595.36 4606712.03

8

405549.83 4606777.14
405553.05 4606774.29

1

405669.79 4606656.67

12

405607.27 4606701.68

9

2

405668.37 4606650.09

13

405616.13 4606693.98

10

405552.66 4606773.93

3

405668.29 4606649.78

14

405633.25 4606722.51

11

405554.89 4606771.71

4

405662.58 4606649.03

12

405557.83 4606768.91

5

405653.62 4606647.87

13

405560.73 4606766.18

6

405643.87 4606646.33

14

405561.34 4606765.55

7

405647.37 4606657.07

15

405561.97 4606764.87

8

405649.29 4606662.05

16

405562.00 4606764.83

9

405649.74 4606664.52

17

405564.11 4606762.85

18

405564.29 4606763.01

19

405565.03 4606763.72

Àrea: 666,36 m2

Parcel·la 19
1 405706.67 4606751.65
2 405720.56 4606784.89

10

405650.25 4606669.13

3 405722.18 4606784.87

11

405650.05 4606671.57

4 405725.50 4606784.90

12

405650.00 4606672.97

5 405729.73 4606784.91

20

405567.90 4606773.43

13

405649.87 4606674.32

6 405732.07 4606784.90

21

405566.88 4606777.30

14

405649.58 4606683.81

7 405735.84 4606784.94

15

405667.04 4606684.07

16

405670.54 4606684.13

17

405674.61 4606684.20

18

405670.38 4606660.45

19

405669.79 4606656.67

Àrea: 814,49 m2

8 405742.19 4606779.79
9 405749.12 4606775.42
10 405752.25 4606773.67

12 405758.74 4606771.36

1

405649.58 4606683.81

13 405768.65 4606767.84

2

405649.87 4606674.32

14 405775.19 4606765.55

3

405650.25 4606669.13

15 405770.10 4606743.64

4

405649.74 4606664.52

16 405706.67 4606751.65

5

405649.29 4606662.05

6

405647.37 4606657.07

7

405645.43 4606651.57

8

405643.87 4606646.33

9

405637.01 4606646.09

Àrea: 1.836,07 m2

1

405633.25 4606722.51

2

405624.45 4606724.33

3

405614.53 4606726.53

4

405612.02 4606726.10

5

1

405566.88 4606777.30

405607.00 4606725.21

6

2

405588.06 4606795.76

405600.95 4606718.38

7

3

405580.83 4606801.23

405600.39 4606717.73

8

4

405574.85 4606806.62

405598.04 4606715.05

9

5

405560.10 4606790.87

405595.96 4606712.70

6

405556.82 4606787.28

7

405553.78 4606782.66

Parcel·la 20

405595.35 4606712.04

Parcel·la 21

11 405757.02 4606771.86

Parcel·la 18

10

Àrea: 647,63 m2

10

405633.99 4606645.93

11

405619.58 4606645.51

12

405618.50 4606645.84

13

405616.66 4606646.84

14

405612.18 4606649.78

15

405608.81 4606653.19

16

405605.19 4606656.91

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

601

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 7 – Llistat coordenades finques resultants

17

405602.43 4606659.74

18

405600.50 4606661.71

19

405597.21 4606665.09

20

405615.48 4606692.99

21

405625.92 4606686.61

22

405642.79 4606685.79

23

405649.58 4606683.81

Àrea: 1.777,63 m

2

Parcel·la 22

Parcel·la 23

1

405588.84 4606663.67

2

405583.72 4606670.54

3

405580.81 4606674.46

4

405577.04 4606679.52

5

405575.19 4606681.32

6

405573.31 4606682.83

7

405570.55 4606685.08

8

405569.60 4606685.84

9

405556.57 4606671.66

14

405371.18 4606894.35

15

405370.42 4606896.14

16

405369.43 4606899.95

17

405368.83 4606902.29

18

405368.60 4606904.85

19

405368.48 4606907.05

20

405368.51 4606908.49

21

405368.59 4606909.41

22

405368.92 4606911.36

23

405368.96 4606911.56

Àrea: 1.602,24 m2

1

405554.95 4606766.79

10

405543.65 4606657.81

2

405558.37 4606763.57

11

405531.70 4606644.95

3

405558.76 4606763.22

12

405516.06 4606627.71

4

405571.01 4606751.99

13

405549.17 4606620.63

1

405624.04 4606790.67

5

405575.30 4606748.90

14

405574.55 4606647.73

2

405614.39 4606780.57

6

405575.95 4606748.40

15

405588.84 4606663.67

3

405611.73 4606778.69

7

405570.84 4606742.20

4

405641.87 4606743.03

8

405556.72 4606726.77

5

405642.27 4606742.55

9

405554.64 4606724.77

6

405642.95 4606742.94

7

405645.89 4606743.82

8

405654.33 4606753.36

9

405659.24 4606756.73

Àrea: 2.041,73 m2

10

405544.05 4606713.26

11

405544.04 4606713.27

12

405543.86 4606713.43

13

405540.49 4606716.43

14

405540.45 4606716.38

15

405540.09 4606716.70

16

405537.29 4606719.73

17

405536.97 4606720.10

18

405537.02 4606720.14

19

405533.11 4606724.39

20

405524.79 4606733.68

21

405545.94 4606756.71

22

405554.95 4606766.79

Àrea: 1.295,81 m2

Parcel·la 24

1

405368.96 4606911.56

2

405357.89 4606912.75

3

405326.63 4606919.39

4

405324.38 4606919.08

5

405320.77 4606914.22

6

405317.43 4606908.56

7

405321.35 4606886.82

8

405326.97 4606876.23

9

405338.85 4606880.21

10

405361.76 4606888.21

11

405371.03 4606891.36

12

405371.98 4606891.68

13

405371.79 4606892.16

Parcel·la 25

10

405664.77 4606760.65

11

405668.94 4606763.70

12

405677.37 4606768.80

13

405694.96 4606780.35

14

405700.10 4606785.32

15

405698.41 4606789.24

16

405700.95 4606791.33

17

405700.72 4606793.07

18

405699.14 4606796.21

19

405696.96 4606799.54

20

405694.45 4606802.63

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

602

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 7 – Llistat coordenades finques resultants

21

405689.64 4606806.57

4

405669.79 4606656.67

16

405779.58 4606697.77

22

405684.09 4606810.46

5

405668.30 4606649.77

17

405777.87 4606687.67

23

405678.36 4606813.60

6

405671.37 4606649.05

18

405777.03 4606680.42

24

405672.08 4606815.87

7

405672.32 4606648.99

19

405774.05 4606680.78

25

405667.44 4606816.97

8

405673.61 4606649.04

20

405741.13 4606684.84

26

405664.78 4606817.54

9

405673.97 4606649.07

21

405737.55 4606684.44

27

405660.94 4606792.11

10

405676.89 4606649.53

22

405738.40 4606688.06

28

405625.30 4606790.15

11

405679.27 4606650.12

23

405743.74 4606709.10

29

405624.04 4606790.67

12

405679.82 4606650.33

24

405744.97 4606716.99

13

405682.31 4606651.37

14

405687.75 4606653.30

15

405694.99 4606655.71

16

405699.96 4606677.20

17

405701.69 4606684.47

18

405702.80 4606689.15

Àrea: 3.187,56 m2

Parcel·la 26

1

405598.55 4606652.40

2

405598.72 4606652.54

3

405607.05 4606642.87

4

405607.63 4606642.28

5

405613.03 4606636.06

6

405617.75 4606634.93

7

405602.88 4606600.90

1

405744.97 4606716.99

8

405602.35 4606601.19

2

405745.11 4606716.99

9

405577.29 4606604.21

3

405746.17 4606716.75

Àrea: 852,44 m2

Parcel·la 29
1 405958.42 4606650.14
2 405953.39 4606645.24
3 405951.52 4606643.70

Àrea: 960,76 m2

4 405945.61 4606638.84
5 405936.11 4606635.60

Parcel·la 28

6 405910.17 4606630.02
7 405895.76 4606624.56
8 405883.44 4606622.90
9 405872.71 4606624.31
10 405885.10 4606610.54

10

405576.50 4606609.82

4

405746.95 4606716.20

11

405576.17 4606620.53

5

405747.55 4606714.91

12 405895.53 4606602.37

12

405578.08 4606626.50

6

405747.83 4606713.76

13 405896.06 4606602.05

13

405594.83 4606648.63

7

405748.65 4606711.68

14 405896.65 4606601.88

14

405598.55 4606652.40

8

405750.26 4606710.51

15 405897.27 4606601.87

9

405752.75 4606709.27

16 405897.87 4606602.02

Àrea: 1.327,00 m2

Parcel·la 27

1
2
3

405702.80 4606689.15
405675.13 4606687.08
405670.38 4606660.45

10

405754.73 4606708.73

11

405755.19 4606708.65

12

405759.06 4606708.23

13

405762.39 4606707.86

14

405762.61 4606698.68

15

405776.57 4606697.93

11 405892.58 4606604.40

17 405900.67 4606603.26
18 405914.45 4606609.41
19 405924.66 4606613.96
20 405950.39 4606625.53
21 405959.93 4606629.85
22 405959.20 4606637.68
23 405958.42 4606650.14

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

603

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 7 – Llistat coordenades finques resultants

Àrea: 1498,27 m2

Parcel·la 30

1

405876.58 4606705.78

2

405886.36 4606690.10

3

405888.80 4606687.64

4

405889.14 4606687.32

5

405889.04 4606687.21

6

405891.19 4606685.62

7

405891.76 4606684.98

8

405889.56 4606682.29

9

405888.23 4606681.79

10

405885.35 4606681.24

11

405881.66 4606676.65

12

405876.18 4606672.51

13

405854.31 4606654.43

14

405855.44 4606653.59

15

405856.84 4606640.84

16

405852.00 4606640.58

17

405842.20 4606639.98

18

405842.84 4606649.42

19

405843.28 4606650.84

20

405849.74 4606663.60

21

405856.24 4606678.96

22

405845.89 4606692.10

23

405861.45 4606701.03

24

405876.58 4606705.78

Àrea: 1.415,05 m2

Parcel·la 31

1

405688.39 4606611.74

2

405690.58 4606611.36

3

405692.74 4606610.82

38

405664.94 4606637.50

4

405693.79 4606610.62

39

405664.58 4606637.45

5

405694.86 4606610.55

40

405661.32 4606637.04

6

405695.99 4606610.63

41

405668.19 4606604.19

7

405697.11 4606610.85

42

405671.93 4606606.16

8

405698.57 4606611.62

43

405674.85 4606608.45

9

405699.93 4606612.58

44

405676.95 4606609.80

10

405701.15 4606613.70

45

405681.96 4606612.24

11

405702.21 4606614.97

46

405688.39 4606611.74

12

405703.45 4606616.15

13

405704.94 4606616.99

14

405706.59 4606617.43

15

405708.30 4606617.45

16

405712.18 4606617.13

1

405462.04 4606804.11

17

405716.05 4606616.68

2

405462.01 4606804.29

18

405717.04 4606616.59

3

405461.24 4606805.02

19

405718.04 4606616.71

4

405461.81 4606805.64

20

405718.98 4606617.05

5

405466.06 4606810.66

21

405719.83 4606617.58

6

405467.14 4606811.79

22

405721.07 4606618.89

7

405471.74 4606816.73

23

8

405473.63 4606818.62

405728.14 4606626.57

9

405464.33 4606825.87

24

405727.36 4606649.86

10

405459.70 4606830.32

25

405723.23 4606650.02

11

405448.69 4606841.73

26

405716.92 4606649.88

12

405443.39 4606847.23

27

405706.63 4606648.51

13

405437.15 4606853.69

28

405706.42 4606650.12

14

405432.07 4606859.39

29

405703.09 4606649.70

15

405427.18 4606864.88

30

405700.27 4606649.26

16

405421.28 4606872.02

31

405697.30 4606646.02

17

405419.35 4606874.36

32

405695.14 4606644.08

18

405409.80 4606885.93

33

19

405400.26 4606897.48

405692.67 4606642.57

34

20

405395.11 4606903.68

405689.95 4606641.55

21

405394.28 4606904.65

35

405687.09 4606641.05

22

405391.17 4606907.85

36

405680.60 4606642.99

23

405389.14 4606909.60

37

405678.32 4606642.19

24

405387.39 4606910.97

Àrea: 2.014,04 m2

Parcel·la 32

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

604

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 7 – Llistat coordenades finques resultants
25

405382.23 4606914.27

63

405478.64 4606741.79

101 405477.56 4606780.10

26

405383.30 4606915.95

64

405477.97 4606741.98

102 405472.71 4606782.11

27

405380.96 4606917.44

65

405477.44 4606741.09

103 405470.01 4606791.66

28

405375.76 4606915.75

66

405497.13 4606741.85

104 405470.10 4606792.94

29

405374.86 4606912.43

67

405503.45 4606740.13

105 405469.77 4606796.42

30

405374.13 4606908.51

68

405514.05 4606732.29

106 405469.77 4606797.02

31

405374.63 4606901.82

69

405524.71 4606720.82

107 405462.04 4606804.11

32

405375.47 4606898.56

70

405530.78 4606713.74

33

405376.98 4606894.02

71

405540.20 4606706.34

34

405384.22 4606886.74

72

405550.73 4606701.16

35

405391.99 4606878.92

73

405567.11 4606693.84

36

405392.86 4606878.00

74

405568.18 4606694.01

37

405395.56 4606875.09

75

405569.11 4606694.45

38

405400.36 4606869.83

76

405564.24 4606698.13

39

405406.56 4606862.36

77

405556.93 4606703.58

40

405408.89 4606857.84

78

405550.90 4606708.17

41

405409.45 4606856.35

79

405544.83 4606712.73

42

405409.61 4606855.61

80

405544.04 4606713.27

5 405588.62 4606750.99

43

405410.87 4606849.64

81

405543.86 4606713.43

6 405586.82 4606748.39

44

405411.63 4606846.44

82

405540.49 4606716.42

45

405412.93 4606842.32

83

405540.45 4606716.38

46

405415.21 4606837.97

84

405540.09 4606716.70

47

405418.71 4606832.27

85

405537.29 4606719.73

9 405606.79 4606737.20

48

405421.02 4606828.74

86

405536.97 4606720.10

10 405608.80 4606736.87

49

405424.20 4606824.55

87

405537.02 4606720.14

50

405433.86 4606812.48

88

405533.11 4606724.39

51

405435.61 4606809.71

89

405524.79 4606733.68

52

405437.01 4606805.20

90

405524.49 4606734.29

13 405619.54 4606740.05

53

405436.89 4606800.81

91

405520.61 4606739.57

14 405622.10 4606740.71

54

405436.37 4606798.20

92

405513.61 4606749.20

55

405455.58 4606793.03

93

405510.78 4606752.92

56

405465.14 4606778.99

94

405500.54 4606762.82

57

405466.06 4606780.10

95

405497.88 4606766.23

17 405629.98 4606741.09

58

405485.63 4606760.93

96

405497.24 4606766.94

18 405633.91 4606740.62

59

405482.55 4606752.26

97

405495.90 4606768.42

60

405480.68 4606746.42

98

405488.78 4606774.87

61

405479.05 4606742.33

99

405485.92 4606777.08

62

405478.84 4606742.40

100 405484.30 4606777.82

Àrea: 5.042,17 m2

Parcel·la 33
1 405613.77 4606776.28
2 405604.50 4606769.71
3 405592.16 4606755.57
4 405589.59 4606752.39

7 405591.40 4606745.92
8 405604.90 4606737.97

11 405610.83 4606737.00
12 405612.78 4606737.58

15 405624.71 4606741.10
16 405627.35 4606741.23

19 405636.30 4606740.55
20 405638.65 4606740.93
21 405640.89 4606741.73

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

605

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 7 – Llistat coordenades finques resultants
22 405642.27 4606742.55

7

405868.63 4606733.77

21

405779.58 4606697.77

23 405641.87 4606743.03

8

405869.29 4606731.02

22

405799.20 4606700.26

9

405870.74 4606725.33

23

405804.66 4606707.35

Àrea: 1.152,34 m2

Parcel·la 34

1

405737.55 4606684.44

2

405741.13 4606684.84

3

405774.05 4606680.78

4

405777.03 4606680.42

5

405773.57 4606650.75

6

405770.59 4606651.06

7

405767.40 4606651.69

8

405762.74 4606652.55

9

405760.66 4606653.16

10

405870.74 4606725.33

24

405825.25 4606712.63

11

405841.94 4606714.39

25

405834.28 4606711.72

12

405834.28 4606711.72

26

405837.70 4606720.62

13

405837.70 4606720.62

14

405839.15 4606722.94

15

405840.24 4606726.24

16

405840.25 4606733.84

Àrea: 539,52 m2

Parcel·la 36

Àrea: 3.267,77 m2

Parcel·la 37

1

405460.23 4606647.40

2

405479.67 4606634.78

3

405489.17 4606633.16

4

405515.92 4606659.20

1

405837.70 4606720.62

5

405542.02 4606687.96

10

405750.23 4606655.35

2

405839.15 4606722.94

6

405548.07 4606694.66

11

405744.17 4606656.56

3

405840.24 4606726.24

7

405541.42 4606698.31

12

405736.30 4606657.83

4

405840.25 4606733.84

8

405535.91 4606701.48

13

405733.69 4606658.20

5

405831.78 4606735.47

9

405532.35 4606703.56

14

405730.83 4606658.54

6

405830.75 4606735.65

10

405529.45 4606705.36

15

405730.63 4606658.55

7

405817.39 4606738.08

11

405529.27 4606705.48

16

405731.38 4606661.40

8

405811.51 4606751.89

12

405515.28 4606693.90

17

405736.10 4606678.34

9

405804.14 4606751.62

13

405496.01 4606677.94

18

405737.55 4606684.44

10

405793.79 4606756.69

14

405483.74 4606667.40

11

405791.48 4606758.33

15

405467.30 4606653.55

12

405785.98 4606762.16

16

405460.23 4606647.40

13

405784.39 4606763.09

14

405778.12 4606764.87

15

405775.19 4606765.55

16

405769.92 4606742.84

17

405764.40 4606719.30

18

1

405577.11 4606808.97

405764.34 4606718.73

19

2

405562.68 4606820.92

405762.39 4606707.86

20

3

405541.32 4606831.52

405762.61 4606698.68

4

405534.89 4606824.11

Àrea: 1.181,73 m2

Parcel·la 35

1

405840.25 4606733.84

2

405859.07 4606737.09

3

405867.02 4606740.41

4

405867.65 4606737.91

5

405868.30 4606735.12

6

405868.51 4606734.30

Àrea: 2.342,40 m2

Parcel·la 38

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

606

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 7 – Llistat coordenades finques resultants

5

405510.16 4606843.66

3

405701.55 4606721.16

26 405622.40 4606736.27

6

405499.61 4606832.66

4

405709.73 4606721.12

27 405620.84 4606735.86

7

405486.89 4606819.40

5

405708.16 4606713.05

28 405619.83 4606735.51

8

405508.32 4606805.07

6

405706.20 4606704.41

9

405511.58 4606803.00

7

405702.80 4606689.15

10

405515.21 4606801.44

8

405675.13 4606687.08

11

405522.71 4606810.08

9

405680.51 4606717.25

12

405560.10 4606790.87

13

405574.85 4606806.62

14

405577.11 4606808.97

Àrea: 886,30 m2

Parcel·la 41
Àrea: 2182,81 m

2

1 405697.49 4606729.66
2 405720.56 4606784.89

Parcel·la 39

3 405712.22 4606784.79
4 405708.35 4606784.77

1 405971.01 4606626.07

5 405706.74 4606784.21

2 405973.88 4606635.30

6 405705.99 4606783.42

3 405978.14 4606644.53

7 405698.42 4606776.50

4 405979.57 4606655.34

8 405691.35 4606771.92

5 405988.59 4606678.15

9 405684.85 4606768.11

6 405983.77 4606679.43

10 405681.22 4606766.09

7 405974.75 4606675.73

11 405677.35 4606764.25

8 405967.72 4606663.66

12 405673.67 4606762.65

9 405958.42 4606650.14
10 405959.20 4606637.68
11 405959.93 4606629.85
12 405961.95 4606624.89
13 405965.19 4606626.34
14 405967.57 4606627.40
15 405971.01 4606626.07

13 405670.09 4606760.63
14 405662.91 4606755.98
15 405659.66 4606753.29
16 405656.24 4606750.26
17 405653.06 4606746.87

31 405619.04 4606732.85
32 405619.92 4606732.25
33 405622.30 4606731.38
34 405628.11 4606729.52
35 405631.07 4606728.53
36 405635.27 4606726.86
37 405642.60 4606725.11
38 405646.45 4606724.27
39 405646.57 4606725.06
40 405648.16 4606724.81
41 405652.82 4606724.09
42 405657.31 4606723.55
43 405659.52 4606723.22
44 405663.27 4606722.85
45 405667.57 4606722.20
46 405671.31 4606721.74
47 405674.34 4606721.55
48 405676.37 4606721.76
49 405683.16 4606723.05
50 405683.50 4606723.17
51 405688.85 4606724.15
52 405694.53 4606725.09
53 405696.14 4606725.49
54 405697.49 4606729.66

Àrea: 2.701,43 m2

20 405646.43 4606739.74
21 405642.74 4606737.32

Parcel·la 40

30 405618.69 4606733.85

18 405651.38 4606744.69
19 405651.13 4606744.18

Àrea: 814,12 m2

29 405618.99 4606734.86

22 405639.14 4606735.74
23 405635.17 4606735.86

1

405680.51 4606717.25

24 405631.19 4606736.72

2

405697.50 4606720.58

25 405627.56 4606737.07

Parcel·la 42
1 405872.96 4606636.71
2 405877.96 4606634.83
3 405880.53 4606630.90
4 405887.18 4606626.55

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

607

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 7 – Llistat coordenades finques resultants
5 405915.50 4606637.38

7

405616.51 4606795.07

4

405576.17 4606620.53

6 405930.08 4606637.99

8

405615.37 4606796.98

5

405578.08 4606626.50

7 405939.87 4606641.81

9

405614.38 4606797.71

6

405594.83 4606648.63

8 405949.80 4606645.66

10

405612.86 4606798.69

7

405598.55 4606652.40

9 405953.04 4606650.01

11

405611.92 4606799.41

8

405593.73 4606657.95

12

405609.16 4606802.60

9

405593.46 4606657.73

13

405605.25 4606807.52

10

405592.66 4606658.66

14

405601.51 4606812.43

11

405588.86 4606663.64

15

405599.24 4606814.64

12

405588.84 4606663.67

15 405932.71 4606676.84

16

405598.79 4606815.14

13

405580.26 4606654.12

16 405929.89 4606677.73

17

405597.87 4606816.29

14

405574.55 4606647.73

17 405929.46 4606677.84

18

405594.54 4606820.53

15

405549.17 4606620.63

18 405923.79 4606684.61

19

405593.53 4606821.58

16

405568.53 4606589.15

19 405919.47 4606682.38

20

405591.20 4606823.50

20 405906.93 4606677.53

21

405581.05 4606813.45

21 405905.65 4606674.58

22

405574.85 4606806.62

22 405908.27 4606668.10

23

405580.83 4606801.23

24

405588.06 4606795.76

25

1

405617.74 4606634.90

405588.61 4606795.35

26

2

405602.88 4606600.90

405590.78 4606791.95

27

3

405618.86 4606591.93

405593.62 4606784.87

4

405624.57 4606601.64

28 405870.46 4606639.75

28

405596.25 4606781.62

405634.28 4606625.40

29 405869.65 4606639.04

29

5

405600.10 4606775.27

6

405637.30 4606633.00

30 405868.94 4606638.22

30

405600.57 4606774.45

31

7

405632.49 4606633.48

31 405872.96 4606636.71

405602.12 4606771.76

32

8

405626.04 4606634.12

405602.38 4606772.05

33

9

405622.86 4606634.43

405614.39 4606780.57

10

405618.85 4606634.83

11

405617.74 4606634.90

10 405965.15 4606668.28
11 405968.22 4606673.59
12 405956.87 4606674.11
13 405950.66 4606673.97
14 405934.70 4606678.06

23 405909.28 4606665.35
24 405900.12 4606661.96
25 405897.72 4606658.71
26 405884.81 4606649.25
27 405880.28 4606646.12

Àrea: 2.731,71 m

2

Parcel·la 43

Àrea: 1.078,48 m2

Àrea: 1.308,29 m2

Parcel·la 45

1

405614.39 4606780.57

2

405624.04 4606790.67

3

405621.17 4606792.02

1

405568.53 4606589.15

4

405620.24 4606792.67

2

405577.29 4606604.21

5

3

1

405624.57 4606601.64

405617.67 4606794.34

405576.50 4606609.82

6

2

405618.86 4606591.93

405617.44 4606794.48

Parcel·la 44

Àrea: 786,59 m2

Parcel·la 46

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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3

405623.21 4606589.43

20

405508.28 4606730.56

1 405884.24 4606554.03

4

405668.19 4606604.19

21

405510.74 4606728.22

2 405892.04 4606536.37

5

405661.32 4606637.04

22

405513.70 4606725.37

3 405902.26 4606513.24

6

405652.06 4606635.25

23

405517.67 4606720.37

4 405917.55 4606512.13

7

405645.72 4606634.05

24

405519.59 4606717.31

5 405917.64 4606512.59

8

405644.44 4606633.79

25

405521.61 4606714.56

9

405643.96 4606633.72

26

405524.28 4606711.92

6 405918.15 4606515.46
7 405920.79 4606536.44
8 405921.66 4606541.21

10

405641.04 4606633.40

27

405529.12 4606705.84

11

405637.30 4606633.00

28

405529.27 4606705.48

12

405634.28 4606625.40

29

405515.28 4606693.90

13

405624.57 4606601.64

30

405496.01 4606677.94

31

405483.74 4606667.40

13 405915.08 4606567.35

32

405467.30 4606653.55

14 405912.64 4606572.89

33

405460.23 4606647.40

15 405908.71 4606578.53

Àrea: 1.362,78 m

2

Parcel·la 47-48-49

9 405921.20 4606550.16
10 405919.24 4606557.12
11 405918.68 4606559.37
12 405915.90 4606565.59

16 405903.71 4606584.04
Àrea: 6.091,62 m2

17 405894.68 4606593.51

1

405460.23 4606647.40

2

405450.12 4606646.26

3

405437.41 4606647.93

4

405432.66 4606649.85

1

405570.84 4606742.20

5

405417.91 4606655.82

2

405578.91 4606736.19

22 405873.53 4606592.34

6

405401.59 4606668.51

3

405574.38 4606729.96

23 405870.66 4606591.32

7

405425.07 4606689.94

4

405590.50 4606718.22

24 405868.15 4606590.41

8

405470.02 4606731.00

5

405591.98 4606719.67

25 405876.33 4606571.91

9

405474.89 4606735.43

6

405599.66 4606728.85

26 405884.24 4606554.03

18 405893.78 4606593.94
Parcel·la 50

19 405881.56 4606594.24
20 405879.67 4606594.14
21 405876.83 4606593.23

10

405476.22 4606735.15

7

405602.86 4606732.61

11

405478.01 4606734.92

8

405599.19 4606735.10

12

405480.15 4606734.82

9

405599.20 4606735.12

13

405481.49 4606734.92

10

405596.84 4606736.74

14

405483.42 4606735.17

11

405593.82 4606738.83

1

405834.28 4606711.72

15

405484.68 4606735.47

12

405575.95 4606748.40

2

405841.94 4606697.13

16

405486.69 4606736.67

13

405570.84 4606742.20

3

405845.89 4606692.10

17

405492.19 4606737.04

4

405861.45 4606701.03

18

405501.61 4606735.27

5

405876.58 4606705.78

19

405505.83 4606732.76

6

405874.18 4606711.23

Àrea: 466,22 m2

Àrea: 2.467,33 m2

Parcel·la 52

Parcel·la 51

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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7

405872.62 4606715.80

8

405871.38 4606722.05

9

405870.74 4606725.33

1

405524.14 4606789.32

2

405524.18 4606789.37

3

405528.66 4606787.51

4

405531.78 4606785.49

2 405730.80 4606723.30

5

405537.01 4606782.05

3 405725.68 4606723.93

6

405539.80 4606779.68

4 405724.80 4606724.04

7

405544.60 4606775.71

5 405724.81 4606724.12

8

405516.50 4606745.24

6 405721.19 4606724.57

9

405513.61 4606749.20

7 405711.11 4606725.83

10

405510.78 4606752.92

8 405706.38 4606726.24

11

405500.54 4606762.82

9 405703.23 4606726.19

12

405501.65 4606764.10

13

405524.14 4606789.32

Àrea: 2.193,63 m2

Parcel·la 54

10

405841.94 4606714.39

11

405834.28 4606711.72

Àrea: 741,46 m

2

Parcel·la 53

1 405738.39 4606747.64

1

405694.99 4606655.71

2

405695.10 4606655.75

3

405698.81 4606656.54

4

405702.21 4606656.77

5

405709.10 4606657.70

6

405716.23 4606658.67

13 405697.49 4606729.66

7

405723.30 4606658.82

14 405706.67 4606751.65

8

405730.63 4606658.55

15 405738.39 4606747.64

9

405731.38 4606661.40

10 405698.91 4606725.87
11 405696.14 4606725.49
12 405696.32 4606726.04

10

405736.10 4606678.34

11

405737.55 4606684.44

Àrea: 842,70 m

2

Parcel·la 55

Àrea: 929,26 m2

Parcel·la 57

1

405485.92 4606777.08

2

405484.30 4606777.82

3

405477.56 4606780.10

4

405472.71 4606782.11

12

405738.40 4606688.06

13

405743.74 4606709.10

405738.39 4606747.64

5

405493.71 4606808.58

14

1

405744.97 4606716.99

405770.10 4606743.64

6

405494.21 4606808.26

15

2

405743.18 4606717.06

405764.40 4606719.30

7

405496.74 4606806.57

16

3

405737.90 4606717.78

405763.93 4606719.35

8

405505.63 4606800.77

17

4

405731.61 4606718.52

405753.35 4606720.67

9

405507.12 4606799.86

18

5

405727.67 4606719.00

405741.08 4606722.15

10

19

6

405720.90 4606719.79

7

405731.95 4606723.17

20

405709.73 4606721.12

405730.80 4606723.30

21

8

405708.16 4606713.05

9

405738.39 4606747.64

22

405706.20 4606704.41

23

405702.80 4606689.15

24

405699.96 4606677.20

25

405694.99 4606655.71

405485.92 4606777.08

Àrea: 472,76 m2

Parcel·la 58
Àrea: 820,05 m2

Parcel·la 56

1

405461.24 4606805.02

2

405465.80 4606800.74

3

405469.77 4606797.02

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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4

405470.10 4606792.94

2

405616.13 4606693.98

6

405834.28 4606711.72

5

405470.01 4606791.66

3

405607.27 4606701.68

7

405825.25 4606712.63

6

405472.71 4606782.11

4

405589.66 4606681.06

8

405804.66 4606707.35

7

405493.71 4606808.58

5

405587.35 4606678.36

9

405798.21 4606657.11

8

405484.83 4606814.30

6

405589.91 4606674.92

10

405797.48 4606652.31

9

405484.01 4606814.83

7

405594.13 4606669.21

11

405804.36 4606651.16

12

405806.86 4606649.94

10

405483.65 4606815.07

8

405595.95 4606666.75

11

405483.26 4606814.57

9

405597.19 4606665.12

12

405480.95 4606816.36

10

405597.21 4606665.09

13

405476.74 4606819.63

11

405597.33 4606665.27

14

405475.52 4606820.52

15

405471.74 4606816.73

16

405466.06 4606810.66

17

405461.24 4606805.02

Àrea: 572,14 m

2

Parcel·la 59

Àrea: 1.448,03 m2

Parcel·la 63
Àrea: 448,06 m

2

Parcel·la 61

1

405822.59 4606676.84

2

405816.99 4606647.28

3

405816.79 4606646.23

1

405804.66 4606707.35

4

405816.93 4606642.13

2

405799.20 4606700.26

5

405818.79 4606640.84

3

405779.58 4606697.77

6

405819.85 4606640.47

1

405595.36 4606712.03

4

405777.87 4606687.67

7

405826.00 4606638.95

2

405589.44 4606705.26

5

405773.57 4606650.75

8

405827.36 4606638.68

3

405580.19 4606694.84

6

405775.73 4606650.75

9

405836.43 4606639.19

4

405580.12 4606694.02

7

405779.38 4606651.00

10

405840.24 4606639.85

5

405580.09 4606692.94

8

405787.46 4606651.60

11

405842.20 4606639.98

6

405580.03 4606692.20

9

405797.48 4606652.31

12

405842.84 4606649.42

7

405583.34 4606684.60

10

405798.21 4606657.11

13

405843.28 4606650.84

8

405584.75 4606682.42

11

405804.66 4606707.35

14

405849.74 4606663.60

9

405587.27 4606678.47

15

405856.24 4606678.96

16

405845.89 4606692.10

17

405841.94 4606697.13

18

405834.28 4606711.72

19

405822.59 4606676.84

10

405587.35 4606678.36

11

405607.27 4606701.68

12

405595.36 4606712.03

Àrea: 443,80 m2

Parcel·la 60

1

405597.33 4606665.27

Àrea: 1.164,72 m2

Parcel·la 62

1

405806.86 4606649.94

2

405809.24 4606648.40

3

405816.93 4606642.13

4

405816.79 4606646.23

5

405822.59 4606676.84

Àrea: 1.628,64 m2

Parcel·la 64

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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1

405541.32 4606831.52

2

405547.14 4606838.24

3

405551.49 4606844.42

4

405553.06 4606847.28

5

405557.32 4606844.98

6

1

405563.42 4606841.73

7

Àrea: 161,55 m2
Àrea: 1.227,05 m2
Parcel·la 78
Parcel·la 66

1

405733.90 4606642.00

405674.61 4606684.20

2

405733.85 4606644.34

2

405680.51 4606717.25

3

405733.94 4606646.80

405568.73 4606838.76

3

405680.08 4606717.27

8

4

405734.08 4606649.26

405571.80 4606837.16

405676.17 4606716.72

9

4

5

405732.56 4606649.47

405576.53 4606834.45

5

405673.16 4606716.34

6

405730.14 4606649.76

10

405586.21 4606827.99

6

405669.71 4606716.56

11

7

405727.36 4606649.86

405591.44 4606823.77

405665.29 4606716.75

12

7

8

405728.14 4606626.57

405581.05 4606813.45

8

405662.42 4606707.95

13

9

405731.25 4606629.95

405577.04 4606809.03

405656.49 4606694.26

14

9

10

405733.50 4606631.83

405562.68 4606820.92

405649.58 4606683.81

15

10

11

405735.50 4606633.04

405541.32 4606831.52

11

405667.04 4606684.07

12

405734.68 4606636.21

12

405674.61 4606684.20

13

405734.14 4606639.43

14

405733.90 4606642.00

Àrea: 839,39 m

2

Àrea: 616,34 m2
Parcel·la 65

Àrea: 131,49 m2
Parcel·la 77

1

405625.92 4606686.61

2

405642.79 4606685.79

1

405748.46 4606646.73

3

405649.58 4606683.81

2

405742.60 4606647.90

1

405286.03 4606962.38

4

405656.49 4606694.26

3

405737.07 4606648.79

2

405270.42 4606974.88

5

405662.42 4606707.95

4

405736.94 4606646.64

3

405257.92 4606959.26

6

405665.29 4606716.75

5

405736.85 4606644.48

4

405273.54 4606946.77

7

405660.68 4606717.35

6

405736.90 4606642.32

5

405279.07 4606953.68

8

405652.25 4606718.56

7

405737.07 4606640.16

6

405321.64 4606919.61

9

405641.01 4606720.21

8

405737.50 4606637.37

7

405323.63 4606919.26

405738.17 4606634.57

8

405324.13 4606918.75
405324.38 4606919.08

Parcel·la 79

10

405640.73 4606720.37

9

11

405635.21 4606721.91

10

405744.91 4606638.40

9

12

405633.25 4606722.51

11

405753.70 4606641.76

10

405326.63 4606919.39

13

405616.13 4606693.98

12

405761.55 4606643.07

11

405357.89 4606912.75

14

405615.48 4606692.99

13

405748.46 4606646.73

12

405368.96 4606911.56

15

405625.92 4606686.61

13

405369.23 4606912.60

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
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14

405358.05 4606913.74

2

405945.61 4606638.84

7

405406.30 4606995.58

15

405326.67 4606920.41

3

405951.52 4606643.70

8

405414.31 4606997.46

16

405324.92 4606921.08

4

405953.39 4606645.24

9

405423.17 4606999.21

17

405322.50 4606921.49

5

405958.42 4606650.14

10

405429.63 4607000.51

18

405280.32 4606955.24

6

405967.72 4606663.66

11

405434.94 4607001.31

19

405286.03 4606962.38

7

405974.75 4606675.73

12

405446.48 4607003.02

8

405968.22 4606673.59

13

405451.81 4607002.45

9

405965.15 4606668.28

14

405455.74 4607001.76

Àrea: 560,57 m2

Parcel·la 80

1

405406.65 4606774.10

2

405415.87 4606782.72

3

405371.45 4606762.41

4

405372.35 4606758.42

5

405406.65 4606774.10

Àrea: 166,82 m2

Parcel·la 81

10

405953.04 4606650.01

15

405459.32 4607001.10

11

405949.80 4606645.66

16

405463.09 4607000.03

12

405939.87 4606641.81

17

405464.90 4606999.54

13

405930.08 4606637.99

18

405465.49 4606999.39

14

405915.50 4606637.38

19

405467.23 4606998.82

15

405887.18 4606626.55

20

405470.97 4606997.26

16

405880.53 4606630.90

21

405473.10 4606995.78

17

405877.96 4606634.83

22

405475.85 4606993.67

18

405872.96 4606636.71

23

405484.84 4606987.23

19

405868.94 4606638.22

24

405493.76 4606998.51

20

405869.36 4606628.03

25

405491.61 4607020.04

21

405872.71 4606624.31

26

405488.96 4607034.57

1

405556.57 4606671.66

22

405883.44 4606622.90

2

405569.60 4606685.84

23

405895.76 4606624.56

3

405568.73 4606686.26

24

405910.17 4606630.02

4

405548.14 4606663.99

25

405936.11 4606635.60

5

405516.05 4606628.77

6

405516.40 4606628.70

7

405516.87 4606628.61

8

405531.70 4606644.95

9

405543.65 4606657.81

10

Parcel·la 82

1

405936.11 4606635.60

Parcel·la 84
1 405611.20 4606774.46

Àrea: 642,73 m

2

Parcel·la 83

405556.57 4606671.66

Àrea: 64,66 m2

Àrea: 3.615,91 m2

1

405488.96 4607034.57

2

405486.46 4607038.35

3

405467.45 4607063.47

4

405392.32 4606995.87

5

405392.28 4606994.57

6

405400.13 4606994.88

2 405604.50 4606769.71
3 405592.16 4606755.57
4 405589.59 4606752.39
5 405588.62 4606750.99
6 405586.82 4606748.39
7 405584.08 4606749.87
8 405585.10 4606751.41
9 405587.07 4606754.27
10 405589.76 4606757.59

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

613

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 7 – Llistat coordenades finques resultants
11 405602.38 4606772.05

4

405387.39 4606694.83

10

405412.64 4606755.51

12 405609.38 4606777.02

5

405388.39 4606690.95

11

405411.02 4606757.16

13 405611.73 4606778.69

6

405391.45 4606679.68

12

405411.01 4606757.18

14 405613.77 4606776.28

7

405459.75 4606740.76

13

405378.92 4606728.47

14

405381.64 4606717.23

15

405383.47 4606710.11

Àrea: 1.172,96 m

2

Àrea: 124,52 m2

Parcel·la 203

Parcel·la 101

1

405548.07 4606694.66

2

405565.35 4606687.95

3

405567.13 4606687.06

4

405568.73 4606686.26

5

405548.14 4606663.99

6

405515.24 4606627.88

7

405489.15 4606633.13

8

405515.92 4606659.20

9

405542.02 4606687.96

10

405548.07 4606694.66

Àrea: 1.726,68 m2

1

405443.87 4606745.36

2

405442.33 4606745.77

3

405440.25 4606746.24

1

405378.92 4606728.47

4

405438.01 4606746.68

2

405371.75 4606758.14

5

405435.52 4606747.05

3

405406.65 4606774.10

6

405433.19 4606747.31

4

405405.93 4606771.96

7

405429.71 4606747.60

5

405405.61 4606770.06

8

405427.90 4606747.85

6

405405.55 4606768.46

9

405426.44 4606748.14

7

405405.64 4606767.10

405426.09 4606748.23

8

405405.83 4606765.96

11

405383.47 4606710.11

9

405406.18 4606764.60

12

405387.39 4606694.83

10

405406.83 4606762.92

13

405443.87 4606745.36

11

405407.38 4606761.86

12

405407.92 4606760.99

13

405409.19 4606759.36

14

405411.01 4606757.18

15

405378.92 4606728.47

Àrea: 823,16 m2
405474.89 4606735.43

2

405401.59 4606668.51

3

405391.45 4606679.68

4

405459.75 4606740.76

5

405474.89 4606735.43

Àrea: 1.393,08 m2

Parcel·la 202

Parcel·la 205

10

Parcel·la 201

1

Àrea: 933,79 m2

Parcel·la 204

1

405383.47 4606710.11

2

405426.09 4606748.23

3

405424.85 4606748.55

4

405423.25 4606749.05

5

405421.60 4606749.68

1

405457.51 4606769.85

6

405420.39 4606750.22

2

405442.20 4606751.40

Àrea: 876,52 m2

Parcel·la 301

1

405459.75 4606740.76

7

405418.79 4606751.03

3

405442.11 4606751.18

2

405444.70 4606745.14

8

405417.42 4606751.83

4

405436.95 4606752.13

3

405443.87 4606745.36

9

405414.61 4606753.80

5

405431.43 4606752.68
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6

405427.83 4606753.18

5

405430.56 4606787.91

7

405423.90 4606754.38

6

405429.15 4606786.24

8

405420.93 4606755.81

7

405428.19 4606785.29

9

405443.18 4606777.39

8

405457.51 4606769.85

9

405465.14 4606778.99

10

405457.51 4606769.85

Àrea: 482,71 m2

Parcel·la 302

Àrea: 1.009,42 m2

Parcel·la 403

10

1

405410.52 4606835.71

405455.58 4606793.03

11

2

405358.36 4606812.70

405436.37 4606798.20

3

405361.31 4606803.17

4

405362.97 4606796.15

5

405420.09 4606821.35

6

405419.59 4606821.98

7

405416.77 4606825.75

Àrea: 560,95 m2

1

405443.18 4606777.39

2

405428.19 4606785.29

3

405426.48 4606783.61

1

405366.93 4606779.32

8

405414.25 4606829.59

4

405425.15 4606782.51

2

405370.79 4606762.10

9

405410.52 4606835.71

5

405422.05 4606780.36

3

405415.87 4606782.72

6

405414.87 4606776.00

4

405419.34 4606784.82

7

405413.22 4606774.70

5

405422.12 4606786.76

8

405411.92 4606773.00

6

405424.71 4606789.13

9

405410.93 4606770.37

7

405426.97 4606791.81

Parcel·la 401

Àrea: 1.126,52 m2

Parcel·la 404

10

8

1

405404.37 4606855.27

405410.83 4606767.71

405428.79 4606794.67

11

9

2

405386.36 4606845.75

405411.31 4606765.71

405430.61 4606797.97

12

10

3

405373.55 4606841.73

405412.68 4606763.33

405431.70 4606800.95

13

11

4

405361.90 4606838.30

405414.10 4606761.60

405431.79 4606804.48

14

12

5

405354.80 4606835.98

405416.24 4606759.29

405430.85 4606807.52

15

13

6

405353.31 4606829.05

405419.06 4606756.99

405366.93 4606779.32

16

7

405358.36 4606812.70

405420.93 4606755.81

17

8

405410.52 4606835.71

405443.18 4606777.39

9

405408.42 4606839.71

Àrea: 496,38 m2

Parcel·la 303

Àrea: 1.109,75 m2

Parcel·la 402

10

405408.10 4606840.32

11

405406.64 4606844.97

1

405362.97 4606796.15

12

405405.80 4606848.50

2

405366.93 4606779.32

13

405404.37 4606855.27

1

405436.37 4606798.20

3

405430.85 4606807.52

2

405435.18 4606795.45

4

405429.63 4606809.45

3

405433.36 4606792.15

5

405420.09 4606821.35

4

405431.93 4606789.79

6

405362.97 4606796.15

Àrea: 1.147,94 m2

Parcel·la 501
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Parcel·la 601

6

405397.50 4606947.67

405324.92 4606921.08

7

405373.14 4606972.71

2

405326.67 4606920.41

8

405370.61 4606970.10

405326.97 4606876.23

3

405358.05 4606913.74

9

405358.29 4606957.24

5

405338.85 4606880.21

4

405369.23 4606912.60

6

405361.76 4606888.21

5

405370.12 4606916.19

7

405371.03 4606891.36

6

405372.80 4606924.31

8

405371.98 4606891.68

7

405373.51 4606928.56

9

405375.24 4606888.63

8

405340.79 4606938.66

1

405397.50 4606947.67

405333.88 4606931.08

2

405404.54 4606949.44

1

405360.33 4606860.22

2

405351.78 4606855.95

1

3

405347.04 4606853.84

4

Àrea: 535,76 m2

Parcel·la 604

10

405388.30 4606875.26

9

11

405360.33 4606860.22

10

405326.73 4606922.95

3

405409.66 4606951.38

11

405324.92 4606921.08

4

405412.15 4606953.07

5

405383.55 4606983.49

6

405373.14 4606972.71

7

405397.50 4606947.67

Àrea: 1.185,02 m

2

Àrea: 768,51 m2

Parcel·la 602
Àrea: 569,81 m2

1

405373.51 4606928.56

2

405373.77 4606930.10

3

405376.42 4606935.56

4

405380.48 4606940.34

1

405412.15 4606953.07

5

405383.53 4606942.50

2

405415.09 4606955.23

6

405358.29 4606957.24

3

405418.42 4606957.50

7

405346.59 4606945.03

4

405422.50 4606959.07

8

405340.79 4606938.66

5

405427.68 4606959.48

9

405373.51 4606928.56

6

405427.19 4606963.87

7

405426.87 4606966.89

8

405424.12 4606996.34

9

405414.94 4606994.53

Àrea: 624,84 m2

Parcel·la 603

Parcel·la 605

10

405406.81 4606992.62

1

405358.29 4606957.24

11

405400.36 4606991.88

2

405383.53 4606942.50

12

405395.62 4606991.70

3

405385.49 4606943.89

13

405395.66 4606990.76

4

405391.07 4606946.05

14

405390.48 4606990.65

5

405396.73 4606947.47

15

405383.55 4606983.49
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16

Parcel·la 704

405412.15 4606953.07
Àrea: 400,57 m2

Àrea: 1.167,52 m2
Parcel·la 701

1

405394.35 4606915.94

2

405392.13 4606917.67

3

405382.30 4606923.93

1

405427.60 4606877.24

4

405381.80 4606924.31

2

405448.13 4606899.31

5

405381.13 4606925.08

3

405445.92 4606901.34

6

405380.70 4606925.91

4

405437.18 4606913.49

7

405380.45 4606927.14

5

405416.13 4606891.15

8

405380.56 4606928.25

6

405425.68 4606879.58

9

405381.18 4606929.73

7

405427.60 4606877.24

10

405382.12 4606931.43

11

405383.03 4606932.77

12

405384.00 4606933.94

13

405385.41 4606935.33

14

405386.65 4606936.34

15

405388.15 4606937.33

16

405389.76 4606938.17

17

405391.25 4606938.78

18

405392.84 4606939.26

19

405399.32 4606940.88

20

405409.18 4606931.88

21

405394.35 4606915.94

Àrea: 536,30 m2

Parcel·la 702

1

405437.18 4606913.49

2

405427.31 4606924.75

3

405422.54 4606919.67

4

405406.58 4606902.71

5

405416.13 4606891.15

6

405437.18 4606913.49

Àrea: 453,83 m2
Àrea: 415,76 m2
Parcel·la 703
Parcel·la 705

1

405422.54 4606919.67

2

405409.18 4606931.88

3

405394.35 4606915.94

4

405394.77 4606915.61

5

405396.80 4606913.83

6

405399.39 4606911.25

7

405401.31 4606909.10

8

405406.58 4606902.71

9

405422.54 4606919.67

1

405399.32 4606940.88

2

405422.54 4606919.67

3

405427.31 4606924.75

4

405432.71 4606930.49

5

405415.18 4606946.50

6

405414.61 4606946.11

7

405412.78 4606945.09

8

405410.73 4606944.13
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9

Parcel·la 708

405408.38 4606943.25

10

405406.25 4606942.63

11

405399.32 4606940.88

Àrea: 401,59 m2

Parcel·la 706

Àrea: 459,55 m2

1

405458.09 4606935.69

2

405458.34 4606935.32

3

405461.05 4606931.62

4

405466.17 4606923.11

5

405467.84 4606920.50

6

405448.13 4606899.31

1

405432.71 4606930.49

7

405445.92 4606901.34

2

405448.04 4606946.78

8

405437.18 4606913.49

3

405445.65 4606948.59

9

405458.09 4606935.69

4

405439.20 4606951.56

10

5

405434.37 4606952.75

6

405431.06 4606952.85

7

405426.83 4606952.61

8

405424.07 4606952.18

9

405421.79 4606951.34

405458.09 4606935.69

Àrea: 529,38 m2

Parcel·la 801

1

405496.45 4606855.82

10

405419.63 4606949.88

405472.43 4606829.99

11

2

405418.65 4606949.04

3

405475.20 4606827.86

12

405417.01 4606947.73

4

405483.13 4606822.07

13

405415.18 4606946.50

405485.64 4606820.29

14

5

405432.71 4606930.49

6

405486.89 4606819.40

7

405487.43 4606819.97

8

405510.16 4606843.66

9

405496.45 4606855.82

Àrea: 405,44 m2

Parcel·la 707

Àrea: 622,70 m2

1

405458.09 4606935.69

2

405457.49 4606936.60

3

405456.32 4606938.36

4

405453.93 4606941.26

1

405496.45 4606855.82

5

405449.73 4606945.50

405484.35 4606866.70

6

2

405448.04 4606946.78

3

405460.61 4606841.18

7

405427.31 4606924.75

4

405465.87 4606835.73

8

405437.18 4606913.49

405469.67 4606832.11

9

5

405458.09 4606935.69

6

405472.43 4606829.99

Parcel·la 802
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7

405496.45 4606855.82

Àrea: 574,32 m2

Parcel·la 803

Àrea: 506,62 m2

Parcel·la 806

1

405467.84 4606920.50

2

405448.13 4606899.31

3

405459.22 4606889.33

4

405478.78 4606910.35

1

405460.61 4606841.18

5

405478.11 4606910.74

2

405484.35 4606866.70

6

405476.06 4606912.15

3

405481.47 4606869.30

7

405474.03 4606913.75

4

405472.25 4606877.60

8

405472.50 4606915.12

5

405449.29 4606852.93

9

405470.61 4606917.05

6

405460.61 4606841.18

10

405469.12 4606918.80

11

405467.84 4606920.50

Àrea: 558,42 m2
Àrea: 422,42 m2
Parcel·la 804
Parcel·la 807

1

405460.17 4606888.47

2

405470.30 4606879.35

1

405459.22 4606889.33

3

405472.25 4606877.60

2

405460.17 4606888.47

4

405449.29 4606852.93

3

405470.30 4606879.35

5

405443.17 4606859.27

4

405493.73 4606904.53

6

405438.19 4606864.85

5

405487.01 4606906.65

7

405460.17 4606888.47

6

405484.76 4606907.42

7

405482.47 4606908.38

8

405480.33 4606909.45

9

405478.78 4606910.35

Àrea: 537,05 m2

Parcel·la 805

10

405459.22 4606889.33

1

405448.13 4606899.31

2

405427.60 4606877.24

3

405433.41 4606870.22

4

405438.19 4606864.85

5

405460.17 4606888.47

1

405493.73 4606904.53

6

405459.22 4606889.33

2

405470.30 4606879.35

7

405448.13 4606899.31

3

405472.25 4606877.60

4

405481.47 4606869.30

Àrea: 465,30 m2

Parcel·la 808
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5

405505.79 4606895.44

10

405513.00 4606876.87

6

405505.39 4606896.05

11

405512.17 4606878.05

7

405504.26 4606897.55

12

405511.44 4606879.37

8

405502.95 4606898.99

13

405510.98 4606880.34

9

405501.09 4606900.67

10

405498.63 4606902.39

11

405495.45 4606903.98

12

405493.73 4606904.53

Àrea: 540,00 m2

Parcel·la 809

Àrea: 640,87 m2

Parcel·la 901

Àrea: 455,03 m2

Parcel·la 903

1

405482.67 4606916.20

2

405485.78 4606914.59

3

405489.09 4606913.36

4

405495.68 4606911.34

5

405499.36 4606909.94

1

405482.54 4606971.52

6

405500.44 4606909.34

2

405475.26 4606959.13

7

405511.39 4606925.67

3

405472.70 4606954.55

8

405510.06 4606925.98

4

405464.08 4606939.33

9

405505.81 4606927.54

1

405505.79 4606895.44

5

405466.88 4606935.50

10

405502.69 4606929.24

2

405481.47 4606869.30

6

405472.18 4606926.71

11

405500.13 4606931.33

3

405491.94 4606859.88

7

405490.34 4606958.26

12

405498.08 4606933.71

4

405510.98 4606880.34

8

405486.73 4606971.94

13

405496.43 4606936.50

5

405509.86 4606882.69

9

405485.26 4606975.90

14

405495.62 4606938.70

6

405511.67 4606883.54

10

15

405482.67 4606916.20

7

405507.22 4606892.90

8

405506.37 4606894.53

9

405505.79 4606895.44

405482.54 4606971.52

Àrea: 528,63 m2

Parcel·la 902
Àrea: 460,33 m2

Parcel·la 810

Àrea: 408,00 m2

Parcel·la 904

1

405472.18 4606926.71

1

405500.44 4606909.34

2

405490.34 4606958.26

2

405503.06 4606907.90

3

405495.28 4606939.61

3

405506.22 4606905.53

1

405510.98 4606880.34

4

405495.62 4606938.70

4

405509.12 4606902.67

2

405491.94 4606859.88

5

405482.67 4606916.20

5

405511.53 4606899.50

3

405510.16 4606843.66

6

405482.52 4606916.27

6

405533.38 4606924.40

4

405511.71 4606842.44

7

405479.51 4606918.33

7

405531.02 4606924.98

5

405523.17 4606856.44

8

405476.74 4606920.79

8

405528.31 4606925.02

6

405525.08 4606858.85

9

405474.50 4606923.31

9

405523.79 4606924.61

7

405526.17 4606860.41

10

405472.36 4606926.41

10

405518.93 4606924.50

8

405524.72 4606861.61

11

405472.18 4606926.71

11

405514.55 4606924.95

9

405522.51 4606864.11

12

405511.36 4606925.62
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13

405500.44 4606909.34
Àrea: 401,88 m2

14

405555.52 4606876.39

15

405541.66 4606888.15

Àrea: 417,94 m

2

Parcel·la 1001
Parcel·la 905

1

405570.29 4606893.45

Àrea: 427,15 m2

Parcel·la 1003

1

405522.33 4606911.81

2

405555.52 4606876.39

2

405511.53 4606899.50

3

405541.66 4606888.15

1

405570.29 4606893.45

3

405511.59 4606899.41

4

405550.90 4606898.75

2

405542.37 4606861.20

4

405513.84 4606895.32

5

405552.45 4606900.85

3

405549.06 4606858.38

5

405519.59 4606883.24

6

405553.48 4606902.81

4

405552.43 4606856.74

6

405520.49 4606882.03

7

405554.14 4606903.56

5

405555.48 4606854.79

7

405521.81 4606881.25

8

405556.52 4606905.41

6

405555.80 4606854.55

8

405523.31 4606881.04

9

405557.67 4606905.48

7

405579.30 4606881.70

9

405524.79 4606881.43

10

405558.44 4606905.17

8

405578.78 4606882.45
405572.82 4606890.77

10

405525.99 4606882.36

11

405563.54 4606900.59

9

11

405536.70 4606894.63

12

405568.23 4606895.63

10

12

405522.33 4606911.81

13

405570.29 4606893.45

405570.29 4606893.45

Àrea: 568,17 m2
Àrea: 415,84 m2

Àrea: 402,89 m2
Parcel·la 1004

Parcel·la 906

Parcel·la 1002

1

405579.30 4606881.70

1

405536.70 4606894.63

1

405541.66 4606888.15

2

405555.80 4606854.55

2

405522.33 4606911.81

2

405532.02 4606877.10

3

405556.89 4606853.72

3

405533.38 4606924.40

3

405530.72 4606875.82

4

405560.71 4606850.65

4

405535.47 4606923.37

4

405529.77 4606874.81

5

405564.22 4606848.07

5

405537.42 4606921.83

5

405528.84 4606872.98

6

405567.77 4606845.89

6

405544.54 4606914.77

6

405528.58 4606871.39

7

405567.96 4606845.79

7

405545.63 4606913.39

7

405528.71 4606869.95

8

405588.43 4606869.44

8

405546.50 4606911.45

8

405529.15 4606868.67

9

405583.72 4606875.43

9

405546.82 4606909.48

9

405530.14 4606867.19

10

10

405546.62 4606907.42

10

405530.92 4606866.47

11

405545.92 4606905.53

11

405532.47 4606865.44

12

405544.88 4606904.01

12

405533.67 4606864.85

13

405536.70 4606894.63

13

405542.37 4606861.20

405579.30 4606881.70

Àrea: 502,97 m2

Parcel·la 1005
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Parcel·la 1006

1

405588.43 4606869.44

2

405567.96 4606845.79

1

405581.79 4606839.34

3

405571.62 4606843.95

2

405584.15 4606838.27

4

405581.79 4606839.34

3

405586.50 4606837.10

5

405598.30 4606858.40

4

405589.59 4606835.23

6

405594.53 46068º62.60

5

405592.60 4606832.97

7

405588.82 4606868.96

6

405595.01 4606830.78

8

405588.43 4606869.44

7

405597.08 4606828.50

8

405611.11 4606844.71

9

405603.26 4606852.89

Àrea: 415,53 m2

10

405598.30 4606858.40

11

405581.79 4606839.34

Àrea: 419,62 m2

Parcel·la 1007

1

405611.11 4606844.71

2

405615.39 4606840.27

3

405625.42 4606831.29

4

405612.99 4606813.95

5

405602.54 4606826.64

6

405600.22 4606824.74

7

405597.51 4606828.04

8

405597.08 4606828.50

9

405611.11 4606844.71

Àrea: 417,83 m2
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VIARI
Parcel·la 67
1 406008.69 4606755.59
2 406015.36 4606762.55
3 406015.36 4606765.56
4 406018.02 4606765.34
5 406018.56 4606765.42
6 406025.81 4606787.22
7 405990.73 4606804.09
8 405989.71 4606804.21
9 405988.29 4606804.37
10 405979.10 4606812.74
11 405973.71 4606817.65
12 405970.39 4606808.97
13 405968.79 4606801.94
14 405967.95 4606788.58

38 405984.59 4606719.68
39 405989.17 4606725.35
40 405991.68 4606728.56
41 405990.29 4606729.91
42 405990.45 4606730.12
43 405988.17 4606732.07
44 405988.96 4606733.14
45 405989.93 4606737.50
46 405990.41 4606738.84
47 405990.55 4606739.47
48 405992.93 4606738.87
49 405997.95 4606737.87
50 405998.93 4606737.55
51 405999.37 4606738.09
52 406002.02 4606743.28
53 406004.71 4606752.63
54 406007.60 4606751.80

15 405966.38 4606779.29
16 405966.04 4606777.30
17 405965.15 4606772.10
18 405962.16 4606761.27
19 405957.85 4606752.09
20 405952.92 4606738.52
21 405948.72 4606727.34
22 405946.14 4606722.83
23 405945.77 4606721.97
24 405958.75 4606714.93
25 405939.72 4606680.85
26 405941.73 4606680.18
27 405944.08 4606679.69
28 405947.52 4606679.01
29 405952.53 4606678.04
30 405955.28 4606678.28
31 405956.91 4606678.75
32 405961.04 4606682.89
33 405964.50 4606687.25
34 405967.41 4606690.82
35 405971.59 4606698.09
36 405976.25 4606706.87
37 405979.79 4606713.64

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

553

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
Memòria justificativa

ANNEX 8: CERTIFICATS DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

625

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
Memòria justificativa

ANNEX

9:
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ANNEX 10: AJUSTOS REALITZATS
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ANNEX 10 – Ajustos realitzats
Les parcel·les aportades que s’han considerat provenen de la transposició de les parcel·les
cadastrals sobre un aixecament topogràfic de detall sobre les quals s’inclouen petits ajustos que
transcriuen la realitat física (tanques, murs, etc...), d’altres relatius a límits amb torrents i rieres,
que no consten en cadastre, de manera que s’ha hagut d’ajustar els límits de la parcel·lació per
adaptar-los al sistema hídric i d’altres ajustos relatius a topogràfics de detall aportats pels
propietaris i aprovats per l’Ajuntament.
Per a cadascuna de les parcel·les es compara la superfície segons cadastre i la superfície que
finalment s’ha considerat a partir dels ajustos que s’enumeren específicament per a cadascun
dels casos.
També es consideren i detallen algunes modificacions realitzades referents a les parcel·les
resultants.
Parcel·les 29, 39 i 42
Parcel·les afectades pel domini públic del sistema hídric (s’ha contemplat la llera delimitada
entre tanques). El cadastre no contempla el pas de riera entre les parcel·les malgrat que a la
realitat física, les parcel·les 42 i 39, ja edificades, disposen d’una delimitació de la finca
(tanca/muret) sobre el marge del curs fluvial. S’ajusten les parcel·les d’acord al límit del sistema
hídric i la topografia de detall.

Parcel.la

Sup. cadastre
(m²)

Sup. parcel.la (m²)

Diferència
(m²)

% diferència

29

1822,45

1489,27

333,18

18,28%

39

1042,31

814,12

228,19

21,89%

42

2943,75

2794,87

148,88

5,06%
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Parcel·les 61, 62 i 63
Les tanques i murs preexistents de límit de parcel.la no coincideixen amb els límits del cadastres.
S’ajusta el front de parcel.la a l’alineació amb el cadastre i el límit de vial segons el topogràfic de
detall.

Parcel.la

Sup. cadastre
(m²)

Sup. parcel.la (m²)

Diferència
(m²)

% diferència

61

1343,26

1164,72

178,54

13,29%

62

1336,50

1448,03

-111,53

-8,34%

63

1576,03

1628,65

-52,62

-3,34%
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Parcel·les 17 i 66
El límit de la parcel.la 17 s’ajusta segons plànols aportats per la propietat i validats per
l’Ajuntament i al topogràfic de detall. La divisió de les dues parcel·les s’ajusta als plànols facilitats
per l’Ajuntament.

Parcel.la

Sup. cadastre
(m²)

Sup. parcel.la (m²)

Diferència
(m²)

% diferència

17

877,33

814,49

62,84

7,16%

66

572,86

616,34

-43,48

-7,59%

Parcel·les 21 i 65
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Els ajustos de les parcel·les es realitzen segons els plànols facilitats per l’Ajuntament
corresponents al projecte de segregació.

Parcel.la

Sup. cadastre
(m²)

Sup. parcel.la (m²)

Diferència
(m²)

% diferència

21

1645,43

1777,63

-132,20

-8,03%

65

1261,05

1227,05

34,00

2,70%
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Parcel.la 31
El front de parcel.la s’ajusta al vial segons els plànols facilitats per l’Ajuntament de parcel·lació
original i al límit de l’àmbit per la part posterior de la parcel.la.

Parcel.la

Sup. cadastre
(m²)

Sup. parcel.la (m²)

Diferència
(m²)

% diferència

31

2247,52

2720,99

-473,47

-21,07%
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Parcel·les 26, 45 i 46
Segons els topogràfics aportats per les propietats i facilitats per l’Ajuntament les parcel·les
objecte no encaixen les unes amb les altres. La part posterior de les parcel·les s’adapten a límit
de planejament degut a que limiten amb una riera, per tant són parcel·les afectades pel flux
preferent de les rieres. Els límits entre parcel·les s’ajusten amb l’ajuda de ortofoto segons el
posicionament real de les edificacions existents.
Esmentar que els límits de la parcel.la 26 es solapen amb l’edificació existent de la parcel.la 45,
és per això que s’ha adaptat el màxim a la realitat i al planejament.
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Parcel.la

Sup. cadastre
(m²)

Sup. parcel.la (m²)

Diferència
(m²)

% diferència

26

1539,46

1327,00

212,46

13,80%

45

891,54

786,59

104,95

11,77%

46

1318,90

1362,78

-43,88

-3,33%
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Parcel.la 41
La parcel.la s’ajusta al límit del vial segons la topografia de detall.

Parcel.la

Sup. cadastre
(m²)

Sup. parcel.la (m²)

Diferència
(m²)

% diferència

41

2661,72

2701,42

-39,70

-1,49%
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Parcel·les 12, 57 i 58
Parcel·les afectades pel domini públic de lleres i cursos fluvials. D’acord amb els límits de
cadastre i de topografia els límits de les parcel·les ocupen espais de Serveis Tècnics. Els ajustos
que es realitzen pretenen adaptar al màxim els límits al planejament i respectar el sistema hídric.

Parcel.la

Sup. cadastre
(m²)

Sup. parcel.la (m²)

Diferència
(m²)

% diferència

12

745,82

658,65

87,17

11,69%

57

509,60

472,76

36,84

7,23%

58

529,34

572,14

-42,80

-8,09%
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Parcel·les 47, 48 i 49
S’han ajustat els fronts de parcel·la al límit del vial segons la topografia de detall i la part
posterior de les parcel·les a la topografia de detall.

Parcel.la

Sup. cadastre
(m²)

Sup. parcel.la (m²)

Diferència
(m²)

% diferència

47, 48, 49

5754,65

6091,62

-336,97

-5,86%
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Parcel·les 15, 25 i 43
Els límits de la parcel·la 15, 25 i 43 s’han ajustat a la topografia de detall a la zona del cul-de-sac
del camí Romeu, i també d’acord amb la resolució de l’ajuntament a l’al·legació al projecte de
reparcel·lació del Ventayol- La Creu, amb registre d’entrada 006312/2009 de 15/12/2009, on
s’exposava una discrepància entre els límits de la parcel·la 15 i 25.

Parcel.la

Sup. cadastre
(m²)

Sup. parcel.la (m²)

Diferència
(m²)

% diferència

15

1277,08

1372,53

-95,45

-7,47%

25

3175,95

3187,57

-11,62

-0,37%

43

1076,04

1077,90

-1,86

-0,17%

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

925

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 10 – Ajustos realitzats

Parcel·les 1, 2a, 2b
Els límits de les parcel·les s’ajusten al viari existent segons la topografia de detall. L’àmbit tramat
en negre s’inclou com a viari, reserva de sistemes, per a garantir la continuïtat del Camí Romeu
existent. També s’adapta la servitud de sistemes que creua la parcel.la número 2a amb la nova
geometria.

Parcel·les 28, 34
Les servituds de pas de serveis tècnics es consideren únicament servituds que no modifiquen la
qualificació de la parcel.la/es que afecten.
Es considera que els terrenys que afecten la servitud de pas de serveis tècnics formen part de la
parcel.la 28 i 34, que són les contigües a la servitud.

Segona fase: DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
Febrer 2019

926

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA CREU DE
VACARISSES
ANNEX 10 – Ajustos realitzats

Parcel·les 14, 25, 33, 43, i 84
Es redueix la superfície de la parcel·la corresponent a serveis tècnics amb la creació d’una
servitud de pas que afecta a les parcel·les 25 i 43 per tal de connectar amb el viari superior.

Parcel·les 901, 902, 903, 904 i 906
Els límits de les parcel·les s’ajusten al viari existent segons la topografia de detall. L’àmbit tramat
en negre s’inclou com a viari, reserva de sistemes.
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