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Projecte de reparcel·lació del PAU 1 del PMU del sector PE4 subsector Nord (Parets del Vallès)

1. RELACIÓ DE FINQUES RESULTANTS I ADJUDICATARIS

IDENTIF. QUALIFICACIÓ SÒL SOSTRE Núm. HAB. ADJUDICATARI
Parcel·la Illa Clau Unitat Zona Comercial Residencial total total

Lliure General Concertat Lliure Gen. Conc.
ZONES

1 Illa 1 EA2 1.1 Edificació Aïllada 902,91 750,00 3.485,00 33 0 0 GERMANS OLIVER MANÉN
2 EA2 1.2 Edificació Aïllada 1.826,09 1.600,00 2.946,00 27 0 0 JOSEP CORTÉS (20%) ALBERTO CORTÉS (80%)

2.729,00 2.350,00 6.431,00 0,00 0,00 8.781,00 60 0 0 60
3 Illa 2 EA2 2.1 Edificació Aïllada 1.740,23 728,00 3.711,00 35 0 0 VALLES BUSINESS PARK SL
4 EA2 2.2 Edificació Aïllada 1.725,20 788,00 4.018,00 38 0 0 GERMANS OLIVER MANÉN
5 EA2 2.3 Edificació Aïllada 1.414,23 0,00 3.256,00 30 0 0 VALLES BUSINESS PARK SL
6 EA2 2.4 Edificació Aïllada 2.002,83 0,00 4.195,00 39 0 0 VALLES BUSINESS PARK SL

6.882,49 1.516,00 15.180,00 0,00 0,00 16.696,00 142 0 0 142
7 Illa 4 EA2-hp 4.1 Edif. Aïllada HPO 2.177,05 1.238,00 5.038,00 1.256,00 47 0 13 INVERSIONES VALLESANAS SL
8 EA2-hp .2 Edif. Aïllada HPO 749,16 476,00 2.198,00 1.580,00 0 23 16 AJUNTAMENT PARETS DEL VALLÈS
9 EA2-hp 4.3 Edif. Aïllada HPO 708,40 140,00 2.058,00 547,00 19 0 6 M CARMEN MARSAL
10 EA2-hp 4.4 Edif. Aïllada HPO 707,15 0,00 1.016,00 755,00 0 11 8 AJUNTAMENT PARETS DEL VALLÈS
11 EA2-hp 4.5 Edif. Aïllada HPO 658,15 248,00 769,00 248,00 7 0 3 MUVI SA

4.999,91 2.102,00 7.865,00 3.214,00 4.386,00 17.567,00 73 34 46 153
12 Illa 5 EA2-hp 5.1 Edif. Aïllada HPO 1.003,98 0,00 1.229,00 366,00 11 4 0 BONANOVA PROMOTORA CONSTRUCTORA SL
13 EA2-hp 5.2 Edif. Aïllada HPO 1.272,46 0,00 2.430,00 0 26 0 JOSEP CORTÉS
14 EA2-hp 5.3 Edif. Aïllada HPO 1.145,02 449,00 1.337,00 0 14 0 JOSEP CORTÉS
15 EA2-hp 5.4 Edif. Aïllada HPO 1.022,87 0,00 1.425,00 0 15 0 JOSEP CORTÉS

4.444,33 449,00 1.229,00 5.558,00 0,00 7.236,00 11 59 0 70
19.055,73 6.417,00 30.705,00 8.772,00 4.386,00 50.280,00 286 93 46 425

SISTEMES
16 VS 1 Vialitat 11.788,61 AJUNTAMENT PARETS DEL VALLÈS

11.788,61
17 EL 2 Espais Lliures 4.599,27 AJUNTAMENT PARETS DEL VALLÈS
18 EL 3 Espais Lliures 8.759,32 AJUNTAMENT PARETS DEL VALLÈS
19 EL 4 Espais Lliures 1.100,81 AJUNTAMENT PARETS DEL VALLÈS
20 EL 5 Espais Lliures 1.498,43 AJUNTAMENT PARETS DEL VALLÈS

15.957,83
21 EC/EL 1 Eq. Comunitari 7.435,89 AJUNTAMENT PARETS DEL VALLÈS
22 EC 2 Eq. Comunitari 1.785,48 AJUNTAMENT PARETS DEL VALLÈS

9.221,37
36.967,81
56.023,54
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FINCA RESULTANT 1

Descripció
SOLAR edificable situat a l’illa 1 del PMU del Sector PE4, Subsector nord, de 
Parets del Vallès, amb una superfície de 902,91 m2 de sòl. Està qualificat com a 
zona d’edificació aïllada amb morfologia definida (clau EA2) i té atribuïda una 
edificabilitat de 3.485 m2 de sostre destinat a habitatge en règim lliure, amb un 
nombre màxim de 33 habitatges, i 750 m2 de sostre destinats a usos comercials. 
LIMITA: al nord, amb sistema d’espais lliures (clau EL 2) que constitueix la finca 
resultant núm. 17 del Projecte de reparcel·lació del Polígon 1 del PMU; al sud, 
amb vial de nova creació perpendicular a l’avinguda Catalunya; a l’est, en part 
amb finca resultant edificable núm. 2 del Projecte de reparcel·lació del Polígon 1 
del PMU i en part amb finca resultant núm. 17 del mateix Projecte de 
reparcel·lació, destinada a sistema d’espais lliures (clau EL 2); i, a l’oest, amb 
l’avinguda Catalunya.

Adjudicació
S’adjudica la nua propietat a ISABEL, EULALIA, ROSA, JACINTO, IGNACIO i 
JOAN OLIVER MANÉN, en una sisena part indivisa cada un, i l’úsdefruit de la 
totalitat de la finca a MONTSERRAT MANÉN MARQUÉS, per subrogació real 
de la finca aportada núm. 8, en virtut del present Projecte de Reparcel·lació.

Càrregues per la seva procedència
- Dret d’usdefruit inscrit a favor de la Sra. MONTSERRAT MANÉN MARQUÈS, 
amb NIF 36641425X, adquirit per herència del Sr. Joan Oliver Vidal, mort el dia 
tres de novembre de dos mil deu, en virtut d’allò que es va disposar en l’acta de 
declaració d’hereus abintestat, iniciada el dia vint-i-un de juliol de dos mil onze, 
pel Notari de Barcelona Ariel Sultán Benguigui, i declarada la notorietat en acta 
de judici el dia trenta-u d’agost de dos mil onze, pel citat notari Ariel Sultán 
Benguigui, i en mèrits d’escriptura d’inventari autoritzada el dia disset de febrer 
de dos mil dotze, pel notari de Barcelona José Bauza Corchs, segons així resulta 
de la inscripció 4ª de la finca nº 916 de Parets del Vallès, al foli 203 del volum 3550 
de l’Arxiu, llibre 435.

Càrregues de nova creació
Afecció, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació 
provisional del present Projecte de reparcel·lació, en la quantia corresponent al 
10,1739% de coeficient de participació en les despeses d’urbanització, 
determinada inicialment en 483.737,37 € (IVA no inclòs), i, en el seu dia, al saldo 
definitiu del compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi.
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FINCA RESULTANT 2

Descripció
SOLAR edificable situat a l’illa 1 del PMU del Sector PE4, Subsector nord, de 
Parets del Vallès, amb una superfície de 1.826,09 m2 de sòl. Està qualificat com a 
zona d’edificació aïllada amb morfologia definida (clau EA2) i té atribuïda una 
edificabilitat de 2.946 m2 de sostre destinat a habitatge en règim lliure, amb un 
nombre màxim de 27 habitatges, i 1.600 m2 de sostre destinats a usos comercials. 
LIMITA: al nord, amb amb sistema d’espais lliures (clau EL 2); al sud, amb vial 
de nova creació perpendicular a l’avinguda Catalunya; a l’est, amb sistema 
d’espais lliures (clau EL 2); i, a l’oest, amb finca resultant edificable núm. 1 del 
Projecte de reparcel·lació del Polígon 1 del PMU.

Adjudicació
S’adjudica a JOSEP CORTÉS CASALS, en ple domini, una participació indivisa 
del 20 per cent, i a ALBERTO CORTÉS CASALS, en ple domini, una participació 
indivisa del 80 per cent, per subrogació real en part de la finca aportada núm. 12, 
en virtut del present Projecte de Reparcel·lació.

Càrregues per la seva procedència
- HIPOTECA. Hipoteca unilateral a favor de L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL 
VALLÈS, constituïda mitjançant escriptura autoritzada el dia quinze de juliol de 
dos mil catorze pel Notari de Lliçà d’Amunt, Sr. Antón de la Peña Parga, número 
446 de protocol, esmenada mitjançant sengles diligències esteses pel citat Notari 
de Lliçà d’Amunt, Sr. de la Peña Parga, els dies u d’octubre i vint-i-tres d’octubre 
de dos mil catorze, degudament acceptada per la creditora en virtut d’ofici 
subscrit a Parets del Vallès, el dia vint-i-set de novembre de dos mil catorze pel 
Sr. Enric Acero Casas, Secretari accidental de l’Ajuntament de Parets del Vallès, 
en garantia de dos-cents un mil seixanta-nou euros i vint-i-dos cèntims d’euro de 
capital, per un termini que finalitzarà el dia trenta de desembre de dos mil vint.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 9a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia vint-i-u d’octubre de dos mil catorze, al pagament de la liquidació 
o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 9a de la finca núm. 312 de Parets del Vallès, al foli 201 del 
tom 2013 de l’arxiu, llibre 280.

Càrregues de nova creació
Afecció, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació 
provisional del present Projecte de reparcel·lació, en la quantia corresponent al 
9,4909% de coeficient de participació en les despeses d’urbanització, determinada 
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inicialment en 476.594,01 € (IVA no inclòs), i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi.
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FINCA RESULTANT 3

Descripció
SOLAR edificable situat a l’illa 2 del PMU del Sector PE4, Subsector nord, de 
Parets del Vallès, amb una superfície de 1.740,23 m2 de sòl. Està qualificat com a 
zona d’edificació aïllada amb morfologia definida (clau EA2) i té atribuïda una 
edificabilitat de 3.711 m2 de sostre destinat a habitatge en règim lliure, amb un 
nombre màxim de 35 habitatges, i 728 m2 de sostre destinats a usos comercials. 
LIMITA: al nord, amb vial de nova creació perpendicular a l’avinguda 
Catalunya; al sud, amb finques resultants edificables núms. 4 i 6 del Projecte de 
reparcel·lació del Polígon 1 del PMU; a l’est, amb finca resultant edificable núm. 
5 del Projecte de reparcel·lació del Polígon 1 del PMU; i, a l’oest, amb avinguda 
Catalunya.

Adjudicació
S’adjudica a "VALLÉS BUSINESS PARK, SL",  en ple domini, per subrogació real 
de la finca aportada núm. 2, en virtut del present Projecte de Reparcel·lació.

Càrregues de nova creació
Afecció, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació 
provisional del present Projecte de reparcel·lació, en la quantia corresponent al 
10,6865% de coeficient de participació en les despeses d’urbanització, 
determinada inicialment en 649.101,39 € (IVA no inclòs), i, en el seu dia, al saldo 
definitiu del compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi.
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FINCA RESULTANT 4

Descripció
SOLAR edificable situat a l’illa 2 del PMU del Sector PE4, Subsector nord, de 
Parets del Vallès, amb una superfície de 1.725,20 m2 de sòl. Està qualificat com a 
zona d’edificació aïllada amb morfologia definida (clau EA2) i té atribuïda una 
edificabilitat de 4.018 m2 de sostre destinat a habitatge en règim lliure, amb un 
nombre màxim de 38 habitatges, i 788 m2 de sostre destinats a usos comercials. 
LIMITA: al nord, amb finca resultant edificable núm. 3 del Projecte de 
reparcel·lació del Polígon 1 del PMU; al sud, amb vial de nova creació 
perpendicular a l’avinguda Catalunya; a l’est, amb finca resultant edificable núm. 
6 del Projecte de reparcel·lació del Polígon 1 del PMU; i, a l’oest, amb avinguda 
Catalunya.

Adjudicació
S’adjudica la nua propietat a ISABEL, EULALIA, ROSA, JACINTO, IGNACIO i 
JOAN OLIVER MANÉN, en una sisena part indivisa cada un, i l’úsdefruit de la 
totalitat de la finca a MONTSERRAT MANÉN MARQUÉS, per subrogació real 
de la finca aportada núm. 9, en virtut del present Projecte de Reparcel·lació.

Càrregues per la seva procedència
- Dret d’usdefruit inscrit a favor de la Sra. MONTSERRAT MANÉN MARQUÈS, 
amb NIF 36641425X, adquirit per herència del Sr. Joan Oliver Vidal, mort el dia 
tres de novembre de dos mil deu, en virtut d’allò que es va disposar en l’acta de 
declaració d’hereus abintestat, iniciada el dia vint-i-u de juliol de dos mil onze, 
pel Notari de Barcelona Ariel Sultán Benguigui, i declarada la notorietat en acta 
de judici el dia trenta-u d’agost de dos mil onze, pel citat notari Ariel Sultán 
Benguigui, i en mèrits d’escriptura d’inventari autoritzada el dia disset de febrer 
de dos mil dotze, pel notari de Barcelona José Bauza Corchs, segons així resulta 
de la inscripció 4ª de la finca nº 916 de Parets del Vallès, al foli 203 del volum 3550 
de l’Arxiu, llibre 435.

- HIPOTECA. Hipoteca unilateral a favor de L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL 
VALLÈS, constituïda mitjançant escriptura autoritzada el dia quinze de juliol de 
dos mil catorze pel Notari de Lliçà d’Amunt, Sr. Antón de la Peña Parga, número 
446 de protocol, esmenada mitjançant sengles diligències esteses pel citat Notari 
de Lliçà d’Amunt, Sr. de la Peña Parga, els dies u d’octubre i vint-i-tres d’octubre 
de dos mil catorze, degudament acceptada per la creditora en virtut d’ofici 
subscrit a Parets del Vallès, el dia vint-i-set de novembre de dos mil catorze pel 
Sr. Enric Acero Casas, Secretari accidental de l’Ajuntament de Parets del Vallès, 
en garantia de dos-cents divuit mil cent seixanta-un euros i vint-i-un cèntims 
d’euro de capital, per un termini que finalitzarà el dia trenta de desembre de dos 
mil vint. 

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 5a, la finca o dret a què 
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es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia vint-i-u d’octubre de dos mil catorze, al pagament de la liquidació 
o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 5a de la finca núm. 917 de Parets del Vallès, al foli 208 del 
tom 3550 de l’arxiu, llibre 435.

Càrregues de nova creació
Afecció, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació 
provisional del present Projecte de reparcel·lació, en la quantia corresponent al 
11,5701% de coeficient de participació en les despeses d’urbanització, 
determinada inicialment en 550.110,40 € (IVA no inclòs), i, en el seu dia, al saldo 
definitiu del compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi.
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FINCA RESULTANT 5

Descripció
SOLAR edificable situat a l’illa 2 del PMU del Sector PE4, Subsector nord, de 
Parets del Vallès, amb una superfície de 1.414,23 m2 de sòl. Està qualificat com a 
zona d’edificació aïllada amb morfologia definida (clau EA2) i té atribuïda una 
edificabilitat de 3.256 m2 de sostre destinat a habitatge en règim lliure, amb un 
nombre màxim de 30 habitatges. LIMITA: al nord, amb vial de nova creació 
perpendicular a l’avinguda Catalunya; al sud, amb finca resultant edificable 
núm. 6 del Projecte de reparcel·lació del Polígon 1 del PMU; a l’est, amb vial de 
nova creació que va de nord a sud en paral·lel a l’avinguda Catalunya; i, a l’oest, 
amb finca resultant edificable núm. 3 del Projecte de reparcel·lació del Polígon 1 
del PMU.

Adjudicació
S’adjudica a "VALLÉS BUSINESS PARK, SL",  en ple domini, per subrogació real 
de les finques aportades núms. 1, 3, 4, 5 i 6, en virtut del present Projecte de 
Reparcel·lació.

Càrregues per la seva procedència
- HIPOTECA. Hipoteca unilateral a favor de L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL 
VALLÈS, constituïda mitjançant escriptura autoritzada el dia quinze de juliol de 
dos mil catorze pel Notari de Lliçà d’Amunt, Sr. Antón de la Peña Parga, número 
446 de protocol, esmenada mitjançant sengles diligències esteses pel citat Notari 
de Lliçà d’Amunt, Sr. de la Peña Parga, els dies u d’octubre i vint-i-tres d’octubre 
de dos mil catorze, degudament acceptada per la creditora en virtut d’ofici 
subscrit a Parets del Vallès, el dia vint-i-set de novembre de dos mil catorze pel 
Sr. Enric Acero Casas, Secretari accidental de l’Ajuntament de Parets del Vallès, 
en garantia de dos-cents vuitanta-set mil sis-cents vint-i-nou euros i quaranta-
nou cèntims d’euro de capital, per un termini que finalitzarà el dia trenta de 
desembre de dos mil vint.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia vint-i-set d’octubre de dos mil catorze, al pagament de la liquidació 
o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 834 de Parets del Vallès, al foli 216 del 
tom 3331 de l’arxiu, llibre 372.

Càrregues de nova creació
Afecció, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació 
provisional del present Projecte de reparcel·lació, en la quantia corresponent al 
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8,0452% de coeficient de participació en les despeses d’urbanització, determinada 
inicialment en 488.637,45 € (IVA no inclòs), i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi.
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FINCA RESULTANT 6

Descripció
SOLAR edificable situat a l’illa 2 del PMU del Sector PE4, Subsector nord, de 
Parets del Vallès, amb una superfície de 2.002,83 m2 de sòl. Està qualificat com a 
zona d’edificació aïllada amb morfologia definida (clau EA2) i té atribuïda una 
edificabilitat de 4.195 m2 de sostre destinat a habitatge en règim lliure, amb un 
nombre màxim de 39 habitatges. LIMITA: al nord, amb finques resultants 
edificables núms. 3 i 5 del Projecte de reparcel·lació del Polígon 1 del PMU; al 
sud, amb vial de nova creació perpendicular a l’avinguda Catalunya; a l’est, amb 
vial de nova creació que va de nord a sud en paral·lel a l’avinguda Catalunya; i, 
a l’oest, amb finca resultant edificable núm. 4 del Projecte de reparcel·lació del 
Polígon 1 del PMU.

Adjudicació
S’adjudica a "VALLÉS BUSINESS PARK, SL",  en ple domini, per subrogació real 
de la finca aportada núm. 7, en virtut del present Projecte de Reparcel·lació.

Càrregues per la seva procedència
Lliure de càrregues.

Càrregues de nova creació
Afecció, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació 
provisional del present Projecte de reparcel·lació, en la quantia corresponent al 
10,3654% de coeficient de participació en les despeses d’urbanització, 
determinada inicialment en 629.485,20 € (IVA no inclòs), i, en el seu dia, al saldo 
definitiu del compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi.
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FINCA RESULTANT 7

Descripció
SOLAR edificable situat a l’illa 4 del PMU del Sector PE4, Subsector nord, de 
Parets del Vallès, amb una superfície de 2.177,05 m2 de sòl. Està qualificat com a 
zona d’edificació aïllada amb morfologia definida amb habitatges protegits (clau 
EA2-hp) i té atribuïda una edificabilitat de 5.038 m2 de sostre destinat a habitatge 
en règim lliure, amb un nombre màxim de 47 habitatges; 1.256 m2 de sostre 
destinat a habitatge amb protecció oficial de preu concertat, amb un nombre 
màxim de 13 habitatges; i 1.238 m2 de sostre destinat a usos comercials. LIMITA: 
al nord, amb amb sistema d’espais lliures (clau EL 4); al sud, amb carrer de Josep 
Irla i Bosch; a l’est, amb finques resultants edificables núms. 10 i 11 del Projecte 
de reparcel·lació del Polígon 1 del PMU; i, a l’oest, amb avinguda Catalunya.

Adjudicació
S’adjudica a "INVERSIONES VALLESANAS, SL",  en ple domini, per subrogació 
real de les finques aportades núms. 15a-3, 15a-6 a 15-a-16 i participació indivisa en 
15b, en virtut del present Projecte de Reparcel·lació.

Càrregues per la seva procedència
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost la 
finca ha estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota 
estesa al marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5233 de Parets del Vallès, al 
foli 26 del tom 1242 de l’arxiu, llibre 54.

- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost la 
finca ha estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota 
estesa al marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5233 de Parets del Vallès, al 
foli 26 del tom 1242 de l’arxiu, llibre 54.

- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost la 
finca ha estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota 
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estesa al marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5233 de Parets del Vallès, al 
foli 26 del tom 1242 de l’arxiu, llibre 54.

- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost la 
finca ha estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota 
estesa al marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5233 de Parets del Vallès, al 
foli 26 del tom 1242 de l’arxiu, llibre 54.

- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost la 
finca ha estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota 
estesa al marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5233 de Parets del Vallès, al 
foli 26 del tom 1242 de l’arxiu, llibre 54.

- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost la 
finca ha estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota 
estesa al marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5233 de Parets del Vallès, al 
foli 26 del tom 1242 de l’arxiu, llibre 54.

- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost la 
finca ha estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota 
estesa al marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5233 de Parets del Vallès, al 
foli 26 del tom 1242 de l’arxiu, llibre 54.

- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost la 
finca ha estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota 
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estesa al marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5233 de Parets del Vallès, al 
foli 26 del tom 1242 de l’arxiu, llibre 54.

- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost la 
finca ha estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota 
estesa al marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5406 de Parets del Vallès, al 
foli 58 del tom 2463 de l’arxiu, llibre 193.

- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost la 
finca ha estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota 
estesa al marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5406 de Parets del Vallès, al 
foli 58 del tom 2463 de l’arxiu, llibre 193.

- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost la 
finca ha estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota 
estesa al marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5406 de Parets del Vallès, al 
foli 58 del tom 2463 de l’arxiu, llibre 193.

- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost la 
finca ha estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota 
estesa al marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5406 de Parets del Vallès, al 
foli 58 del tom 2463 de l’arxiu, llibre 193.

- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost la 
finca ha estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota 
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estesa al marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5406 de Parets del Vallès, al 
foli 58 del tom 2463 de l’arxiu, llibre 193.

- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost la 
finca ha estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota 
estesa al marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5406 de Parets del Vallès, al 
foli 58 del tom 2463 de l’arxiu, llibre 193.

- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost la 
finca ha estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota 
estesa al marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5406 de Parets del Vallès, al 
foli 58 del tom 2463 de l’arxiu, llibre 193.

- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost la 
finca ha estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota 
estesa al marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5406 de Parets del Vallès, al 
foli 58 del tom 2463 de l’arxiu, llibre 193.

- Hipoteca. Hipoteca a favor de “BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO, 
S.A.”, constituïda mitjançant escriptura atorgada a Lleida, a sis d’agost de mil 
nou-cents noranta-sis davant el Notari Urbano Álvarez Merino, actuant en 
substitució del seu company de residència, Jesuús Luis Jiménez Pérez, per 
impossibilitat accidental del mateix, i per al seu protocol, en garantia de trenta-
quatre mil vuit-cents cinquanta-vuit euros amb setanta cèntims de capital, de vuit 
mil vuit-cents vuitanta-vuit euros amb noranta-set cèntims d’interessos 
ordinaris, i de sis mil nou-cents setanta-un euros amb seixanta-quatre cèntims 
fixats per a costes i despeses, per un termini de cinc anys a partir de la data 
d’atorgament de la referida escriptura.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 7a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
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Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 7a de la finca núm. 5408 de Parets del Vallès, al foli 85 del 
tom 2290 de l’arxiu, llibre 157.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 7a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 7a de la finca núm. 5408 de Parets del Vallès, al foli 85 del 
tom 2290 de l’arxiu, llibre 157.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 7a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 7a de la finca núm. 5408 de Parets del Vallès, al foli 85 del 
tom 2290 de l’arxiu, llibre 157.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 7a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 7a de la finca núm. 5408 de Parets del Vallès, al foli 85 del 
tom 2290 de l’arxiu, llibre 157.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 7a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 7a de la finca núm. 5408 de Parets del Vallès, al foli 85 del 
tom 2290 de l’arxiu, llibre 157.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 7a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
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Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 7a de la finca núm. 5408 de Parets del Vallès, al foli 85 del 
tom 2290 de l’arxiu, llibre 157.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 7a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 7a de la finca núm. 5408 de Parets del Vallès, al foli 85 del 
tom 2290 de l’arxiu, llibre 157.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 7a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 7a de la finca núm. 5408 de Parets del Vallès, al foli 85 del 
tom 2290 de l’arxiu, llibre 157.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5409 de Parets del Vallès, al foli 53 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5409 de Parets del Vallès, al foli 53 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
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Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5409 de Parets del Vallès, al foli 53 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5409 de Parets del Vallès, al foli 53 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5409 de Parets del Vallès, al foli 53 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5409 de Parets del Vallès, al foli 53 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5409 de Parets del Vallès, al foli 53 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
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Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5409 de Parets del Vallès, al foli 53 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5410 de Parets del Vallès, al foli 216 del 
tom 2111 de l’arxiu, llibre 129.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5410 de Parets del Vallès, al foli 216 del 
tom 2111 de l’arxiu, llibre 129.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5410 de Parets del Vallès, al foli 216 del 
tom 2111 de l’arxiu, llibre 129.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5410 de Parets del Vallès, al foli 216 del 
tom 2111 de l’arxiu, llibre 129.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
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Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5410 de Parets del Vallès, al foli 216 del 
tom 2111 de l’arxiu, llibre 129.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5410 de Parets del Vallès, al foli 216 del 
tom 2111 de l’arxiu, llibre 129.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5410 de Parets del Vallès, al foli 216 del 
tom 2111 de l’arxiu, llibre 129.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5410 de Parets del Vallès, al foli 216 del 
tom 2111 de l’arxiu, llibre 129.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5411 de Parets del Vallès, al foli 59 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
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Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5411 de Parets del Vallès, al foli 59 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5411 de Parets del Vallès, al foli 59 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5411 de Parets del Vallès, al foli 59 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5411 de Parets del Vallès, al foli 59 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5411 de Parets del Vallès, al foli 59 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
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Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5411 de Parets del Vallès, al foli 59 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5411 de Parets del Vallès, al foli 59 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5412 de Parets del Vallès, al foli 62 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5412 de Parets del Vallès, al foli 62 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5412 de Parets del Vallès, al foli 62 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 



Projecte de reparcel·lació del PAU 1 del PMU del sector PE4 subsector Nord (Parets del Vallès)

138

Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5412 de Parets del Vallès, al foli 62 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5412 de Parets del Vallès, al foli 62 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5412 de Parets del Vallès, al foli 62 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5412 de Parets del Vallès, al foli 62 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5412 de Parets del Vallès, al foli 62 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
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Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5413 de Parets del Vallès, al foli 65 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5413 de Parets del Vallès, al foli 65 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5413 de Parets del Vallès, al foli 65 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5413 de Parets del Vallès, al foli 65 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5413 de Parets del Vallès, al foli 65 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
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Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5413 de Parets del Vallès, al foli 65 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5413 de Parets del Vallès, al foli 65 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5413 de Parets del Vallès, al foli 65 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5414 de Parets del Vallès, al foli 68 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5414 de Parets del Vallès, al foli 68 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
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Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5414 de Parets del Vallès, al foli 68 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5414 de Parets del Vallès, al foli 68 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5414 de Parets del Vallès, al foli 68 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5414 de Parets del Vallès, al foli 68 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5414 de Parets del Vallès, al foli 68 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
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Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5414 de Parets del Vallès, al foli 68 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5415 de Parets del Vallès, al foli 71 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5415 de Parets del Vallès, al foli 71 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5415 de Parets del Vallès, al foli 71 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5415 de Parets del Vallès, al foli 71 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 



Projecte de reparcel·lació del PAU 1 del PMU del sector PE4 subsector Nord (Parets del Vallès)

143

Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5415 de Parets del Vallès, al foli 71 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5415 de Parets del Vallès, al foli 71 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5415 de Parets del Vallès, al foli 71 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5415 de Parets del Vallès, al foli 71 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5416 de Parets del Vallès, al foli 74 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
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Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5416 de Parets del Vallès, al foli 74 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5416 de Parets del Vallès, al foli 74 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5416 de Parets del Vallès, al foli 74 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5416 de Parets del Vallès, al foli 74 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5416 de Parets del Vallès, al foli 74 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
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Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5416 de Parets del Vallès, al foli 74 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia catorze de gener de dos mil setze, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 6a de la finca núm. 5416 de Parets del Vallès, al foli 74 del 
tom 1344 de l’arxiu, llibre 58.

Càrregues de nova creació
Afecció, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació 
provisional del present Projecte de reparcel·lació, en la quantia corresponent al 
17,7636% de coeficient de participació en les despeses d’urbanització, 
determinada inicialment en 858.441,81 € (IVA no inclòs), i, en el seu dia, al saldo 
definitiu del compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi.
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FINCA RESULTANT 8

Descripció
SOLAR edificable situat a l’illa 4 del PMU del Sector PE4, Subsector nord, de 
Parets del Vallès, amb una superfície de 749,16 m2 de sòl. Està qualificat com a 
zona d’edificació aïllada amb morfologia definida amb habitatges protegits (clau 
EA2-hp) i té atribuïda una edificabilitat de 2.198 m2 de sostre destinat a habitatge 
amb protecció oficial de règim general, amb un nombre màxim de 23 habitatges, 
i 1.580 m2 de sostre destinat a habitatge amb protecció oficial de preu concertat, 
amb un nombre màxim de 16 habitatges. LIMITA: al nord, amb sistema d’espais 
lliures (clau EL 4); al sud, amb sistema d’espais lliures (clau EL 5); a l’est, amb 
vial de nova creació que va de nord a sud en paral·lel a l’avinguda Catalunya; i, 
a l’oest, amb finca resultant edificable núm. 10 del Projecte de reparcel·lació del 
Polígon 1 del PMU.

Adjudicació
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS, en ple domini, per 
cessió obligatòria i gratuïta, en virtut del present Projecte de Reparcel·lació.

Càrregues per la seva procedència
Lliure de càrregues.

Càrregues de nova creació
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT 9

Descripció
SOLAR edificable situat a l’illa 4 del PMU del Sector PE4, Subsector nord, de 
Parets del Vallès, amb una superfície de 708,40 m2 de sòl. Està qualificat com a 
zona d’edificació aïllada amb morfologia definida amb habitatges protegits (clau 
EA2-hp) i té atribuïda una edificabilitat de 2.058 m2 de sostre destinat a habitatge 
en règim lliure, amb un nombre màxim de 19 habitatges; 547 m2 de sostre destinat 
a habitatge amb protecció oficial de preu concertat, amb un nombre màxim de 6 
habitatges; i 140 m2 de sostre destinat a usos comercials. LIMITA: al nord, amb 
sistema d’espais lliures (clau EL 5); al sud, amb carrer de Josep Irla i Bosch; a l’est, 
amb vial de nova creació que va de nord a sud en paral·lel a l’avinguda 
Catalunya; i, a l’oest, amb finca resultant edificable núm. 11 del Projecte de 
reparcel·lació del Polígon 1 del PMU.

Adjudicació
S’adjudica a MARIA DEL CARMEN MARSAL VIDAL, en ple domini, per 
subrogació real de les finques aportades núms. 15a-4, 15a-5 i participació indivisa 
en la 15b, en virtut del present Projecte de Reparcel·lació.

Càrregues per la seva procedència
- HIPOTECA. Hipoteca unilateral a favor de L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL 
VALLÈS, constituïda mitjançant escriptura autoritzada el dia quinze de juliol de 
dos mil catorze pel Notari de Lliçà d’Amunt, Sr. Antón de la Peña Parga, número 
446 de protocol, esmenada mitjançant sengles diligències esteses pel citat Notari 
de Lliçà d’Amunt, Sr. de la Peña Parga, els dies u d’octubre i vint-i-tres d’octubre 
de dos mil catorze, degudament acceptada per la creditora en virtut d’ofici 
subscrit a Parets del Vallès, el dia vint-i-set de novembre de dos mil catorze pel 
Sr. Enric Acero Casas, Secretari accidental de l’Ajuntament de Parets del Vallès, 
en garantia de vint-i-sis mil set-cents un euros i seixanta-quatre cèntims d’euro 
de capital, per un termini que finalitzarà el dia trenta de desembre de dos mil 
vint.

- AFECCIÓ. Segons nota estesa al marge de la inscripció 4a, la finca o dret a què 
es refereix dita inscripció està afecta, durant el termini de CINC anys comptats a 
partir del dia vint-i-u d’octubre de dos mil catorze, al pagament de la liquidació 
o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Del pagament d’aquest impost ha 
estat declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 4a de la finca núm. 5234 de Parets del Vallès, al foli 162 del 
tom 2064 de l’arxiu, llibre 121.

Càrregues de nova creació
Afecció, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació 
provisional del present Projecte de reparcel·lació, en la quantia corresponent al 
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6,4699% de coeficient de participació en les despeses d’urbanització, determinada 
inicialment en 360.443,83 € (IVA no inclòs), i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi.
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FINCA RESULTANT 10

Descripció
SOLAR edificable situat a l’illa 4 del PMU del Sector PE4, Subsector nord, de 
Parets del Vallès, amb una superfície de 707,15 m2 de sòl. Està qualificat com a 
zona d’edificació aïllada amb morfologia definida amb habitatges protegits (clau 
EA2-hp) i té atribuïda una edificabilitat de 1.016 m2 de sostre destinat a habitatge 
amb protecció oficial de règim general, amb un nombre màxim d’11 habitatges, i 
755 m2 de sostre destinat a habitatge amb protecció oficial de preu concertat, amb 
un nombre màxim de 8 habitatges. LIMITA: al nord, amb sistema d’espais lliures 
(clau EL 4); al sud, amb finca resultant edificable núm. 10 del Projecte de 
reparcel·lació del Polígon 1 del PMU; a l’est, en part amb finca resultant edificable 
núm. 8 del Projecte de reparcel·lació del Polígon 1 del PMU, i en part amb sistema 
d’espais lliures (clau EL 5); i, a l’oest, amb finca resultant edificable núm. 7 del 
Projecte de reparcel·lació del Polígon 1 del PMU.

Adjudicació
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS, en ple domini, per 
cessió obligatòria i gratuïta, en virtut del present Projecte de Reparcel·lació.

Càrregues per la seva procedència
Lliure de càrregues.

Càrregues de nova creació
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT 11

Descripció
SOLAR edificable situat a l’illa 4 del PMU del Sector PE4, Subsector nord, de 
Parets del Vallès, amb una superfície de 658,15 m2 de sòl. Està qualificat com a 
zona d’edificació aïllada amb morfologia definida amb habitatges protegits (clau 
EA2-hp) i té atribuïda una edificabilitat de 769 m2 de sostre destinat a habitatge 
en règim lliure, amb un nombre màxim de 7 habitatges; 248 m2 de sostre destinat 
a habitatge amb protecció oficial de preu concertat, amb un nombre màxim de 3 
habitatges; i 248 m2 de sostre destinat a usos comercials. LIMITA: al nord, amb 
finca resultant edificable núm. 10 del Projecte de reparcel·lació del Polígon 1 del 
PMU; al sud, amb carrer de Josep Irla i Bosch; a l’est, en part amb sistema d’espais 
lliures (EL 5) i en part amb finca resultant edificable núm. 9 del Projecte de 
reparcel·lació del Polígon 1 del PMU; i, a l’oest, amb finca resultant edificable 
núm. 7 del Projecte de reparcel·lació del Polígon 1 del PMU.

Adjudicació
S’adjudica a MUVI, SA, en ple domini, per subrogació real de les finques aportades 
núms. 15a-1, 15a-2 i participació indivisa en la 15b, en virtut del present Projecte de 
Reparcel·lació.

Càrregues per la seva procedència
Lliure de càrregues.

Càrregues de nova creació
Afecció, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació 
provisional del present Projecte de reparcel·lació, en la quantia corresponent al 
2,7830% de coeficient de participació en les despeses d’urbanització, determinada 
inicialment en 124.617,98 € (IVA no inclòs), i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi.
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FINCA RESULTANT 12

Descripció
SOLAR edificable situat a l’illa 5 del PMU del Sector PE4, Subsector nord, de 
Parets del Vallès, amb una superfície de 1.003,98 m2 de sòl. Està qualificat com a 
zona d’edificació aïllada amb morfologia definida amb habitatges protegits (clau 
EA2-hp) i té atribuïda una edificabilitat de 1.229,00 m2 de sostre destinat a 
habitatge en règim lliure, amb un nombre màxim d’11 habitatges, i 366 m2 de 
sostre destinat a habitatge amb protecció oficial de règim general, amb un 
nombre màxim de 4 habitatges. LIMITA: al nord, amb carrer Lepant; al sud, amb 
finca resultant edificable núm. 13 del Projecte de reparcel·lació del Polígon 1 del 
PMU; a l’est, amb vial de nova creació al límit est del polígon; i, a l’oest, amb 
sistema d’espais lliures (EL 2).

Adjudicació
S’adjudica a BONANOVA CONSTRUCTORA PROMOTORA SA, en ple domini, 
per subrogació real de les finques aportades núms. 13 i 14, en virtut del present 
Projecte de Reparcel·lació.

Càrregues per la seva procedència
Lliure de càrregues.

Càrregues de nova creació
Afecció, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació 
provisional del present Projecte de reparcel·lació, en la quantia corresponent al 
3,6290% de coeficient de participació en les despeses d’urbanització, determinada 
inicialment en 221.122,53 € (IVA no inclòs), i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi.
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FINCA RESULTANT 13

Descripció
SOLAR edificable situat a l’illa 5 del PMU del Sector PE4, Subsector nord, de 
Parets del Vallès, amb una superfície de 1.272,46 m2 de sòl. Està qualificat com a 
zona d’edificació aïllada amb morfologia definida amb habitatges protegits (clau 
EA2-hp) i té atribuïda una edificabilitat 2.430 m2 de sostre destinat a habitatge 
amb protecció oficial de règim general, amb un nombre màxim de 26 habitatges. 
LIMITA: al nord, en part amb sistema d’espais lliures (EL 2) i en part amb finca 
resultant edificable núm. 12 del Projecte de reparcel·lació del Polígon 1 del PMU; 
al sud, amb finques resultants edificables núms. 14 i 15 del Projecte de 
reparcel·lació del Polígon 1 del PMU; a l’est, amb vial de nova creació al límit est 
del polígon; i, a l’oest, amb sistema d’espais lliures (EL 2).

Adjudicació
S’adjudica a JOSEP CORTÉS CASALS, en ple domini, per subrogació real en part 
de la finca aportada núm. 12, en virtut del present Projecte de Reparcel·lació.

Càrregues per la seva procedència
Lliure de càrregues.

Càrregues de nova creació
Afecció, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació 
provisional del present Projecte de reparcel·lació, en la quantia corresponent al 
3,9323% de coeficient de participació en les despeses d’urbanització, determinada 
inicialment en 101.961,36 € (IVA no inclòs), i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi.
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FINCA RESULTANT 14

Descripció
SOLAR edificable situat a l’illa 5 del PMU del Sector PE4, Subsector nord, de 
Parets del Vallès, amb una superfície de 1.145,02 m2 de sòl. Està qualificat com a 
zona d’edificació aïllada amb morfologia definida amb habitatges protegits (clau 
EA2-hp) i té atribuïda una edificabilitat 1.337 m2 de sostre destinat a habitatge 
amb protecció oficial de règim general, amb un nombre màxim de 14 habitatges, 
i 449 m2 de sostre destinat a usos comercials. LIMITA: al nord, amb finca resultant 
edificable núm. 13 del Projecte de reparcel·lació del Polígon 1 del PMU; al sud, 
amb sistema d’espais lliures (EL 2); a l’est, amb finca resultant núm. 15 del 
Projecte de reparcel·lació del Polígon 1 del PMU; i, a l’oest, amb sistema d’espais 
lliures (EL 2).

Adjudicació
S’adjudica a JOSEP CORTÉS CASALS, en ple domini, per subrogació real en part 
de la finca aportada núm. 10, en virtut del present Projecte de Reparcel·lació.

Càrregues per la seva procedència
Lliure de càrregues.

Càrregues de nova creació
Afecció, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació 
provisional del present Projecte de reparcel·lació, en la quantia corresponent al 
2,7842% de coeficient de participació en les despeses d’urbanització, determinada 
inicialment en 72.174,26 € (IVA no inclòs), i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi.
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FINCA RESULTANT 15

Descripció
SOLAR edificable situat a l’illa 5 del PMU del Sector PE4, Subsector nord, de 
Parets del Vallès, amb una superfície de 1.022,87 m2 de sòl. Està qualificat com a 
zona d’edificació aïllada amb morfologia definida amb habitatges protegits (clau 
EA2-hp) i té atribuïda una edificabilitat 1.425 m2 de sostre destinat a habitatge 
amb protecció oficial de règim general, amb un nombre màxim de 15 habitatges. 
LIMITA: al nord, amb finca resultant edificable núm. 13 del Projecte de 
reparcel·lació del Polígon 1 del PMU; al sud, amb sistema d’espais lliures (EL 2); 
a l’est, amb vial de nova creació al límit est del polígon; i, a l’oest, amb finca 
resultant núm. 14 del Projecte de reparcel·lació del Polígon 1 del PMU.

Adjudicació
S’adjudica a JOSEP CORTÉS CASALS la nua propietat i a ANTONIO CORTÉS 
ARMADANS l’usdefruit, per subrogació real de la finca aportada núm. 11 i, en 
part, de les finques aportades núms. 10 i 12, en virtut del present Projecte de 
Reparcel·lació.

Càrregues per la seva procedència
- Dret d’usdefruit inscrit a favor d’ANTONIO CORTÉS ARMADANS, amb NIF 
36769170J, en virtut de reserva al seu favor efectuada al transmetre la nua 
propietat mitjançant escriptura autoritzada el dia vint-i-sis de març de dos mil 
tres, pel Notari de Mataró Rafael Bonete Bertolín segons així resulta de nota 
estesa al marge de la inscripció 5ª de la finca nº 1245 de Parets del Vallès, al foli 
157 del volum 2883 de l’Arxiu, llibre 271, de data vint-i-sis d’agost de dos mil 
tres. 

Càrregues de nova creació
Afecció, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació 
provisional del present Projecte de reparcel·lació, en la quantia corresponent al 
2,3060% de coeficient de participació en les despeses d’urbanització, determinada 
inicialment en 59.800,72 € (IVA no inclòs), i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi.
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3. FINQUES RESULTANTS DESTINADES A SISTEMES URBANÍSTICS
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FINCA RESULTANT 16 (VS 1)

Descripció
PORCIÓ DE TERRENY destinada a sistema viari (clau VS) dins del Polígon 1 
del PMU del Sector PE4, Subsector nord, de Parets del Vallès, amb una superfície 
d’11.788,61 m2 de sòl. Té forma irregular i està integrat per un vial que va de nord 
a sud de l’àmbit en paral·lel a l’avinguda Catalunya; per un tram del carrer 
Lepant; i per tres vials perpendiculars a l’avinguda Catalunya, un dels quals, el 
que està situat més al sud, és el carrer de Josep Irla i Bosch. LIMITA: al nord, en 
part amb les finques situades a la vorera nord del carrer Lepant, en part (carrer 
perpendicular a l’avinguda Catalunya situat més al nord de l’àmbit) amb les 
finques resultants núms. 1, 2, 14, 15 i 17 del Projecte de reparcel·lació del Polígon 
1 del PMU, en una altra part (carrer perpendicular a l’avinguda Catalunya situat 
al centre de  l’àmbit) amb les finques resultants núms. 4 i 6 del mateix Projecte de 
reparcel·lació, i en una altra part (carrer Josep Irla i Bosch) amb les finques 
resultants núms. 7, 9 i 11 del mateix Projecte de reparcel·lació; al sud, en part 
(carrer Lepant) amb les finques resultants núms. 12 i 17 del Projecte de 
reparcel·lació del Polígon 1 del PMU, en part (carrer perpendicular a l’avinguda 
Catalunya situat més al nord de l’àmbit) amb les finques resultants núms. 3 i 5 
del mateix Projecte de reparcel·lació, en una altra part (carrer perpendicular a 
l’avinguda Catalunya situat al centre de  l’àmbit) amb Polígon 2 del PMU, i en 
una altra part (carrer Josep Irla i Bosch) amb les finques situades al sud d’aquest 
carrer, fora de l’àmbit reparcel·latori; a l’est, amb les finques resultants núms. 18, 
21 i 22 del Projecte de reparcel·lació del Polígon 1 del PMU; i a l’oest, en part 
(vials perpendiculars) amb l’avinguda Catalunya i, en part (vial de nord a sud, 
paral·lel a l’avinguda Catalunya, amb les finques resultants núms. 5, 6, 8, 9 i 20 
del mateix Projecte de reparcel·lació. 

Adjudicació
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS, per cessió obligatòria 
i gratuïta, en virtut del present Projecte de reparcel·lació.

Càrregues de procedència
Lliure de càrregues.

Càrregues de nova creació
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT 17 (EL 2)

Descripció
PORCIÓ DE TERRENY destinada a sistema d’espais lliures (clau EL 2) dins del 
Polígon 1 del PMU del Sector PE4, Subsector nord, de Parets del Vallès, amb una 
superfície de 4.599,27 m2 de sòl i situada al nord del polígon. LIMITA: al nord, en 
part amb el límit del polígon d’actuació i en part amb el carrer Lepant; al sud, 
amb carrer de nova creació perpendicular a l’avinguda Catalunya; a l’est, en part 
amb vialitat i en part amb les finques resultants núms. 12, 13 i 14 del Projecte de 
reparcel·lació del Polígon 1 del PMU; i, a l’oest, en part amb l’avinguda 
Catalunya i en part, amb les finques resultants núms. 1 i 2 del mateix Projecte de 
reparcel·lació.

Adjudicació
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS, per cessió obligatòria 
i gratuïta, en virtut del present Projecte de reparcel·lació.

Càrregues de procedència
Lliure de càrregues.

Càrregues de nova creació
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT 18 (EL 3)

Descripció
PORCIÓ DE TERRENY destinada a sistema d’espais lliures (clau EL 3) dins del 
Polígon 1 del PMU del Sector PE4, Subsector nord, de Parets del Vallès, amb una 
superfície de 8.759,32 m2 de sòl i situada a l’est del polígon. LIMITA: al nord, amb 
carrer de nova creació perpendicular a l’avinguda Catalunya i amb carrer de 
nova creació que comunica amb carrer Lepant; al sud, en part amb les finques 
resultants núms. 21 i 22 del Projecte de reparcel·lació del Polígon 1 del PMU, i en 
part amb el límit sud del polígon d’actuació; a l’est, amb el límit est del polígon 
d’actuació; i a l’oest, en part amb el carrer de nova creació que va de nord a sud 
de l’àmbit en paral·lel a l’avinguda Catalunya i en part amb finques resultants 
núms. 21 i 22 del mateix Projecte de reparcel·lació.

Adjudicació
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS, per cessió obligatòria 
i gratuïta, en virtut del present Projecte de reparcel·lació.

Càrregues de procedència
Lliure de càrregues.

Càrregues de nova creació
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT 19 (EL 4)

Descripció
PORCIÓ DE TERRENY destinada a sistema d’espais lliures (clau EL 4) dins del 
Polígon 1 del PMU del Sector PE4, Subsector nord, de Parets del Vallès, amb una 
superfície de 1.100,81 m2 de sòl i situada al nord de l’illa 4, en perpendicular a 
l’avinguda Catalunya. LIMITA: al nord, amb el Polígon 2 del mateix PMU; al sud, 
amb les finques resultants núms. 7, 8 i 10 del Projecte de reparcel·lació del Polígon 
1 del PMU; a l’est, amb el carrer de nova creació que va de nord a sud de l’àmbit 
en paral·lel a l’avinguda Catalunya; i a l’oest, amb l’avinguda Catalunya.

Adjudicació
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS, per cessió obligatòria 
i gratuïta, en virtut del present Projecte de reparcel·lació.

Càrregues de procedència
Lliure de càrregues.

Càrregues de nova creació
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT 20 (EL 5)

Descripció
PORCIÓ DE TERRENY destinada a sistema d’espais lliures (clau EL 4) dins del 
Polígon 1 del PMU del Sector PE4, Subsector nord, de Parets del Vallès, amb una 
superfície de 1.498,43 m2 de sòl i situada a l’interior de l’illa 4. LIMITA: al nord, 
amb la finca resultant núm. 8 del Projecte de reparcel·lació del Polígon 1 del 
PMU; al sud, amb la finca resultant núm. 9 del mateix Projecte de reparcel·lació; 
a l’est, amb el carrer de nova creació que va de nord a sud de l’àmbit en paral·lel 
a l’avinguda Catalunya; i a l’oest, amb les finques resultants núms. 10 i 11 del 
mateix Projecte de reparcel·lació.

Adjudicació
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS, per cessió obligatòria 
i gratuïta, en virtut del present Projecte de reparcel·lació.

Càrregues de procedència
Lliure de càrregues.

Càrregues de nova creació
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT 21 (EC/EL 1)

Descripció
PORCIÓ DE TERRENY destinada a sistema d’equipaments comunitaris (clau 
EC/EL 1) dins del Polígon 1 del PMU del Sector PE4, Subsector nord, de Parets 
del Vallès, amb una superfície de 7.435,89 m2 de sòl. LIMITA: al nord, al sud i a 
l’est, amb la finca resultant núm. 18 (EL 3) del Projecte de reparcel·lació del 
Polígon 1 del PMU; i a l’oest, amb el carrer de nova creació que va de nord a sud 
de l’àmbit en paral·lel a l’avinguda Catalunya.

Adjudicació
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS, per cessió obligatòria 
i gratuïta, en virtut del present Projecte de reparcel·lació.

Càrregues de procedència
Lliure de càrregues.

Càrregues de nova creació
Lliure de càrregues.
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FINCA RESULTANT 22 (EC 2)

Descripció
PORCIÓ DE TERRENY destinada a sistema d’equipaments comunitaris (clau 
EC 2) dins del Polígon 1 del PMU del Sector PE4, Subsector nord, de Parets del 
Vallès, amb una superfície de 1.785,48 m2 de sòl. LIMITA: al nord i a l’est, amb la 
finca resultant núm. 18 (EL 3) del Projecte de reparcel·lació del Polígon 1 del 
PMU; al sud, amb el límit sud del polígon d’actuació; i a l’oest, amb el carrer de 
nova creació que va de nord a sud de l’àmbit en paral·lel a l’avinguda Catalunya.

Adjudicació
S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS, per cessió obligatòria 
i gratuïta, en virtut del present Projecte de reparcel·lació.

Càrregues de procedència
Lliure de càrregues.

Càrregues de nova creació
Lliure de càrregues.


