
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE DE REPARCELLACIÓ DEL POLÍGON 

D’ACTUACIÓ NÚM. 1 DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL 

SECTOR PE4 SUBSECTOR NORD 

PARETS DEL VALLÈS 

 

 

MARÇ 2019 

(DOCUMENT PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA) 

OCTUBRE 2022 

(ACTUALITZACIÓ) 

 

 

 

 

 

 

 

Equip redactor: 

 GAMMA Arquitectura 

Pareja i Associats, Advocats 



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

 

2 

 

  



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

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. MEMÒRIA 



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

 

4 

 

  



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

 

5 

 

0. AJUSTOS INCORPORATS AL DOCUMENT D’APROVACIÓ 
DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I AL DOCUMENT 
ACTUALITZAT 
 
Un cop ha tingut lloc el tràmit d’informació pública i d’audiència als interessats 
del Projecte de reparcel·lació que va ser aprovat inicialment per l’Ajuntament de 
Parets del Vallès, en data 4 d’octubre de 2018, els únics ajustos que s’han 
incorporat en aquest document, respecte al que va ser objecte d’aprovació inicial, 
són els següents: 
 

- La referència, en la memòria, a la inexistència de drets de reallotjament en 
l’àmbit i al fet que es va notificar l’aprovació inicial del projecte i es va 
donar tràmit d’audiència a totes les persones que consten al padró 
municipal com a residents, sense que ningú hagi sol·licitat ni acreditat 
tenir dret al reconeixement del referit reallotjament. 

- L’actualització de la titularitat i les càrregues en les finques aportades 8 i 
9 i en les finques adjudicades als germans Oliver, com a conseqüència 
d’haver-se procedit a la cancel·lació registral de l’usdefruit que gravava 
les referides finques. 

- Els ajustos necessaris en la relació de despeses, en el compte de liquidació 
provisional i en les afeccions de les finques derivats dels canvis en els 
imports definitius de la valoració de les indemnitzacions per 
construccions, com a conseqüència de l’estimació parcial d’alguna 
al·legació formulada en el tràmit d’informació pública, i del projecte 
d’urbanització complementari presentat a tràmit a l’Ajuntament. 

 
El present document actualitzat per a l’aprovació definitiva té per objecte donar 
compliment al que estableix l’article 131.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme 
(RLU), respecte a l’actualització de les valoracions, atès que han transcorregut 
més de 6 mesos des de la data d’aprovació inicial, i actualitzar el projecte de 
reparcel·lació d’acord amb les circumstàncies sobrevingudes des de l’aprovació 
inicial, el que es concreta en: la supressió d’una de les indemnitzacions que es 
preveien per trasllat d’activitat, atès que l’activitat en qüestió ha cessat durant 
aquest període; l’actualització de la informació sobre els arrendaments existents, 
atès que han cessat diverses activitats; i la sol·licitud de cancel·lació de les 
càrregues o afeccions fiscals de les finques aportades que han caducat.  
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1. CIRCUMSTÀNCIES QUE MOTIVEN LA REPARCEL·LACIÓ 
 
1.1. Antecedents urbanístics 
 
El present Projecte de reparcel·lació té per objecte el Polígon d’actuació núm. 1 

del Pla de Millora Urbana del Sector PE4, Subsector nord, de Parets del Vallès. 
 
L’esmentat PMU desenvolupa l’ordenació d’un subsector del sector de 
planejament “PE.4 – Zona Central” previst al Text Refós de la revisió del Pla 
general d’ordenació de Parets del Vallès (a partir d'ara PGO de Parets del Vallès), 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
(CTUB) en la sessió de 22 de febrer de 2007 i publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat (DOCG) núm. 4.896 de 1 de juny de 2007. 
 
En data 12 de novembre de 2003, la CTUB va aprovar definitivament l’Avanç del 

Pla de millora urbana PE4, zona central, de Parets del Vallès, promogut i tramès 
per l’Ajuntament de Parets del Vallès, aprovació que va adquirir executivitat per 
acord adoptat en sessió de 16 de juny de 2004, i va ser publicat al DOGC de data 
15 de novembre de 2004. L’objecte de l’avanç del Pla era definir l’ordenació de la 
totalitat de la Zona Central en coherència amb les determinacions establertes en el 
planejament general i, alhora, definir dos subsectors, amb aprofitaments 
urbanístics equilibrats, que permetessin el desenvolupament d’una primera fase 
dels sector on l’estat d’obsolescència de les edificacions i activitats ho facilitaven. 
 
D’aquesta manera es va delimitar un subsector sud, situat en la cruïlla de 
l’avinguda Catalunya i el carrer Pau Casals, corresponent a dues propietats amb 
edificacions obsoletes i desocupades, que va ser desenvolupat i executat en primer 
terme; i un subsector nord, corresponent a sis propietats de naturalesa i superfícies 
diverses, en les quals existien edificacions industrials en funcionament. 
 
El PMU del Sector PE4, Subsector nord, de Parets del Vallès va ser aprovat 
definitivament pel ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès en data 24 de maig de 
2012 i tant aquest acord d’aprovació definitiva com les normes urbanístiques del 
PMU van ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 
26 de gener de 2015. Les determinacions més destacades d’aquest PMU són les 
següents: 
 

- El desenvolupament del subsector nord es planteja, necessàriament, com 
el completament del sector “Zona central” pel que fa als objectius, 
estratègies i paràmetres establertes en l’avanç del pla. El conjunt de sòls 
privats s’organitzen en 5 illes obertes, de les quals 4 es situen fent front a 
l’Avinguda Catalunya i la restant entre el carrer Pedra del Diable i el barri 
de l’Escorxador, amb una edificabilitat majoritàriament per a ús 
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residencial (habitatge, amb una reserva per a habitatges de protecció 
oficial de règim general del 20% i una reserva per a habitatges de preu 
concertat del 10%, respecte del sostre residencial total), tot i que també es 
preveu destinar un 12% a usos no residencials, fonamentalment comercial 
i activitat econòmica. Les activitats comercials es localitzen 
obligatòriament i principalment en les plantes baixes de les edificacions 
que fan front a l’avinguda Catalunya. 

 
- El PMU ordena el sòl d’aprofitament privat seguint la tipologia 

d’edificació segons volumetria específic i en el marc de la qualificació de 
Zona d’edificació aïllada amb morfologia definida, clau EA2, amb la 
subclau corresponent a l’habitatge amb protecció oficial, EA2 (hp). No 
s’assigna sòl concret a l’habitatge de protecció i a l’habitatge lliure dins la 
unitat de zona, havent de ser el projecte de reparcel·lació l’instrument que 
estableixi la localització de l’habitatge protegit i les seves modalitats, en 
aquesta zona. 

 
- Ateses les característiques i l’estat dels sòls existents en l’àmbit de 

l’actuació, es delimiten dos polígons d’actuació per a l’execució de 
l’ordenació, polígons degudament equilibrats pel que fa als aprofitaments 
i càrregues urbanístiques. 

(a) El Polígon d’Actuació 1 (PA-01), que és l’àmbit objecte del present 
Projecte de reparcel·lació, i que té una superfície de 55.877 m². La seva 
execució permetrà connectar el subsector nord amb el sud a través del 
perllongament del carrer Ernest Lluch i alhora connectar aquest amb 
l’avinguda Catalunya, a través del perllongament del carrer Pedra del 
Diable i el nou vial situat enfront el CAP. Altrament, en aquesta primera 
fase es garanteix la principal cessió dels sòls destinats a equipaments i 
espais lliures i els sòls públics que han de complementar el futur parc 
fluvial del riu Tenes. 

(b) El Polígon d’Actuació 2 (PA-02) és un àmbit discontinu, format per 
dues peces de sòl, amb una superfície total de 12.567 m²: els terrenys 
ocupats per l’edificació industrial aïllada de l’empresa CATELSA (i altres 
petites porcions de sòl de parcel·les que per la geometria de l’ordenació 
no poden ser incorporades al PA 01); i la peça de sòl situada en la cruïlla 
de les avingudes Catalunya i Macià. 

 

De conformitat amb el sistema d’actuació que el PMU va determinar per al 
Polígon núm. 1, que és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica: 
 

- En data 15 d’abril de 2015, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès va aprovar definitivament els Estatuts i les Bases 
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d’Actuació de la Junta de Compensació del Polígon d’actuació 1 del PMU, 
promoguts per un conjunt de propietaris que representava el 72,93% de la 
seva superfície. 

- En data 22 de maig de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar la 
constitució de la referida Junta, que havia estat objecte de l’escriptura 
atorgada davant del Notari Sr. Antón de la Peña Parga en data 16 de març 
de 2015. La citada Junta va ser inscrita al Registre d’Entitats Urbanístiques 
Col·laboradores de la Generalitat de Catalunya en data 18 de setembre de 
2015. 

- La Junta de Compensació ha promogut la tramitació del Projecte 
d’urbanització del Polígon d’actuació núm. 1 del PMU de referència, 
Projecte d’urbanització que va ser aprovat definitivament per la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament de Parets del Vallès  en data 21 de juliol de 
2016. 

 
 
1.2. Fonamentació legal 
 
El present Projecte de reparcel·lació es formula d’acord amb les determinacions 
del Text  Refós de la Llei d’urbanisme  (en endavant, TRLU), aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU). 
 
Pel que fa als criteris de valoració del sòl i dels elements i drets incompatibles 
amb l’ordenació urbanística que s’executa, el Projecte aplica les normes 
contingudes en el Texto Refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana (en 
endavant, TRLSRU), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre.  
 
La reparcel·lació té per objecte, d’acord amb l’article 124.1 del TRLU, repartir 
equitativament els beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística, 
regularitzar la configuració de les finques i situar l’aprofitament en zones aptes 
per a  l’edificació, de conformitat amb el planejament urbanístic. El contingut i 
efectes del present Projecte de reparcel·lació s’adequa al què estableixen els 
articles 124 a 129 del TRLU i els articles 130 a 163 del RLU. 
 
Com s’ha indicat, el sistema d’actuació previst pel planejament és el de 
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, la qual està regulada als 
articles 130 a 134 del TRLU i 180 a 182 del RLU. De conformitat amb aquests 
preceptes, en la modalitat de compensació, les persones propietàries, constituïdes 
en junta de compensació, aporten els terrenys de cessió obligatòria i executen a 
llur càrrec la urbanització. 
 



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

 

9 

 

Per tant, el present Projecte de reparcel·lació el formula i promou la Junta de 
Compensació del Polígon d’actuació 1 del PMU del Sector PE4, Subsector nord, 
de Parets del Vallès. 
 
 
1.3. Contingut del Projecte de reparcel·lació 
 
El contingut d’aquest Projecte de reparcel·lació s’ajusta al què estableixen el 
TRLU i el RLU (concretament en els seus articles 144 a 150), i està integrat pels 
següents documents: 
 
I. Memòria 
II. Finques aportades i relació de propietaris i interessats 
III. Finques resultants i adjudicataris 
IV. Compte de liquidació provisional 
V. Documentació gràfica 
VI. Annexos 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT REPARCEL·LABLE 
 
L’àmbit objecte de la present reparcel·lació és el Polígon d’actuació urbanística 
núm. 1 definit pel PMU del Sector PE4, Subsector nord.  
 
Té una superfície de 56.023,54 m2, segons l’amidament efectuat amb ocasió del  
present Projecte de reparcel·lació, que suposa un ajust mínim del 0,26% respecte 
a la superfície del polígon que constava al PMU (que era de 55.877,00 m2). 
 
Està situat en el tram central de l’Avinguda Catalunya, a llevant d’aquesta via i 
en contacte amb l’espai fluvial del riu Tenes. Al nord limita amb el barri de 
l’escorxador i al sud amb el primer subsector desenvolupat del mateix sector 
“Zona central”. 
 
Dins del polígon objecte de la present reparcel·lació s’identifiquen dos àmbits 
topogràficament diferenciats. Un primer àmbit, situat en el front de l’avinguda 
Catalunya, on la topografia ha estat modificada i adaptada a les condicions 
necessàries per a l’establiment d’edificacions industrials i, per tant, caracteritzat 
per una seqüència de plataformes. I un segon àmbit, que encara conserva les 
condicions topogràfiques originals caracteritzades per un suau pendent que 
culmina amb un talús que delimita amb l’àmbit fluvial del riu Tenes, on es 
localitza la cota inferior de l’àmbit a una alçada aproximada de 84 m. 
 
Per altra banda, l’ordenació urbanística de l’àmbit prevista en el PMU es 
resumeix, quant a la superfície de sòl destinada a cada una de les zones i sistemes 
urbanístics, al sostre edificable, i al nombre d’habitatges, així com els ajustos 
incorporats en el present Projecte de reparcel·lació, en els quadres següents: 
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Els quadres anteriors recullen, respecte de les dades que figuren en el Pla de 
millora urbana, el petit ajust de la superfície del polígon d’actuació que s’ha 
assenyalat anteriorment, que és de 146,54 m2 de sòl i que comporta únicament un 
lleuger increment del sòl destinat a sistemes públics, sense alterar ni la superfície 
de sòl privat (llevat d’un ajust inferior a 1 m2 de sòl), ni la zonificació, ni 
l’edificabilitat, ni cap altre paràmetre urbanístic establert pel Pla de millora 
urbana que s’executa. 
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3. CRITERIS DE DEFINICIÓ DELS DRETS APORTATS I AFECTATS 
 
3.1. Criteris per determinar els interessats i titulars dels drets 
 
De conformitat amb l’article 129 del TRLU, es consideren interessats en el present 
Projecte de reparcel·lació les persones següents: 
 
a) Les persones propietàries de terrenys del polígon d’actuació urbanística. 
b) Les persones titulars de drets reals sobre aquests terrenys. 
c) Les persones titulars de qualsevol dret que resulti afectat per l’execució del 
planejament. 
 
Tenen dret a participar en la distribució d’aprofitament urbanístic únicament les 
persones titulars de les finques compreses dins l’àmbit reparcel·lable. Als efectes 
de determinar la titularitat, s’han aplicat els criteris que estableix l’article 146.b) 
del RLU, d’acord amb el qual, si la finca es troba inscrita en el Registre de la 
propietat, en el Projecte de reparcel·lació s’ha de tenir en compte com aportant al 
titular registral. 
 
D’acord amb les regles establertes pels articles 126.4 i 5 del TRLU i 135 del RLU, 
el sòl de domini públic municipal existent a l’àmbit, no participa en el 
repartiment de beneficis i càrregues, en tractar-se de superfícies que no consta 
que hagin estat obtingudes per expropiació ni per cap altre títol onerós. 
 
Per altra banda existeix una superfície de 785 m2 de sòl, situada al sud del 
polígon, que va ser objecte d’ocupació directa per l’Ajuntament per destinar-la a 
vialitat i a l’ampliació de l’equipament escolar, tot reconeixent el dret dels 
propietaris afectats a participar en el repartiment de beneficis i càrregues, pels 
terrenys ocupats, en el desenvolupament del subsector nord. En conseqüència, el 
present Projecte de reparcel·lació atribueix als propietaris originaris els drets de 
participació derivats dels terrenys que van ser objecte d’ocupació directa. 
 

 
3.2. Criteris de definició i quantificació dels drets de participació 
 
L’article 126.1.a) del TRLU disposa que els drets dels propietaris, si no hi ha acord 
unànime, és proporcional a la superfície de les finques originàries respectives en 
el moment de l’aprovació definitiva de la delimitació del polígon d’actuació 
urbanística. 
 
En conseqüència, la superfície de sòl aportada pels propietaris de les finques 
incloses en el polígon d’actuació urbanística determina la seva participació en 
l’assignació de l’aprofitament urbanístic, traduint-se el percentatge d’aportació 
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de sòl de cada propietari en un percentatge d’adjudicació de l’aprofitament 
urbanístic. Les superfícies de cada una de les finques que es detallen al Document 
II d’aquest Projecte (Relació de propietaris i interessats i relació de finques aportades), 
s’han establert d’acord amb amidaments recents que reflecteixen la realitat física 
de les finques i d’acord amb les dades registrals i cadastrals, tenint en compte el 
què disposa l’article 132.2 del RLU. 
 
Segons les dades que es relacionen en el document II d’aquest Projecte de 
reparcel·lació (Finques aportades i relació de propietaris i interessats), els drets dels 

propietaris de l’àmbit reparcellatori, expressats en percentatge i en unitats de 
valor que els corresponen sobre el total de les unitats de valor de l’àmbit i tenint 
en compte el deure de cessió a l’administració actuant del sòl corresponent al 10% 
de l’aprofitament de l’àmbit, són els següents: 
 

    PARTICIPACIÓ DRETS 

    Participació   Drets   
          

    % UV % UV 

1 VALLÈS BUSINESS PARK SL 28,6301% 12.855,10 25,7671% 11.569,59 

            

2 GMNS. OLIVER MANÉN 21,8340% 9.803,62 19,6506% 8.823,25 

            

3 JOSEP CORTÉS CASALS 11,4364% 5.135,00 10,2927% 4.621,50 

            

4 ALBERTO CORTÉS CASALS 7,9257% 3.558,70 7,1331% 3.202,83 

            

5 BONANOVA PROMOTORA CONS 3,5612% 1.598,98 3,2050% 1.439,08 

            

6 MUVI SA 2,8921% 1.298,58 2,6029% 1.168,72 

            

7 INVERSIONES VALLESANAS SL 17,3526% 7.791,45 15,6174% 7.012,31 

            

8 Mº CARMEN MARSAL VIDAL 6,3680% 2.859,26 5,7312% 2.573,34 

            

9 AJUNTAMENT     10,0000% 4.490,07 

            

    100,00% 44.900,69 100,00% 44.900,69 
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3.3. Criteris adoptats respecte als béns i drets existents en les finques aportades 
 
Els béns i drets incompatibles amb el planejament seran enderrocats o extingits, 
respectivament, i es reconeixerà la indemnització corresponent a llurs titulars 
(article 120.1 del TRLU i article 148.1.a del RLU). En conseqüència: 
 
1) Tot propietari té dret a percebre indemnització pel conjunt dels béns que hagin 
de ser objecte d’enderrocament o desmantellament com a conseqüència de les 
determinacions del planejament urbanístic.  
 
2) Els titulars d’activitats que es desenvolupin en l’àmbit, i que resultin afectades 
per l’execució del planejament, tenen dret a percebre la indemnització 
corresponent pel trasllat o l’extinció de l’activitat.  
 
3) Els titulars de qualsevol altre dret real o personal afectat per la reparcel·lació 
tenen dret a la indemnització corresponent per l’extinció d’aquests drets. 
 
Les indemnitzacions que preveu aquest Projecte de reparcel·lació pels esmentats 
conceptes es faran efectives de conformitat amb el que preveuen les Bases 
d’actuació aprovades. 
 
Per altra banda, en el cas de càrregues caducades o incompatibles amb el 
planejament que constin en el Registre de la propietat, cal sol·licitar-ne en el 
Projecte la seva cancel·lació al Registrador de la propietat, segons el que preveu 
el Reial Decret 1093/1997. 
 
Finalment, els drets o càrregues de les finques aportades que siguin compatibles 
amb l’execució del planejament es traslladen a les finques resultants en aplicació 
del principi de subrogació real, d’acord amb l’article 148.1, lletres b, c i d, del 
RLU. 
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4. CRITERIS DE DETERMINACIÓ I D’ADJUDICACIÓ DELS DRETS 
RESULTANTS 
 
4.1. Determinació i valoració de l’aprofitament objecte d’adjudicació 
 
D’acord amb el que estableix l’article 37 del TRLU, l’aprofitament urbanístic és la 
resultant de ponderar l’edificabilitat, els usos i la intensitat dels usos que assigni 
al sòl el planejament urbanístic. Les regles de ponderació de l’aprofitament en un 
àmbit d’actuació urbanística comporten que, quan el planejament preveu 

diferents zones ⎯com és el cas del PMU que s’executa⎯, cal establir un valor 
relatiu homogeneïtzat de cadascuna. 
 
El mètode per a la determinació de l’aprofitament urbanístic del polígon 
d’actuació, de conformitat amb el que estableix l’article 37 del RLU, consisteix, 
doncs, en l’establiment de coeficients d’homogeneïtzació, iguals o menors que la 
unitat, que expressin les diferències de valor de l’ús i la intensitat de l’ús de cada 
zona en relació amb el valor dels usos i les intensitats de la resta. 
 
El PMU preveu una edificabilitat màxima per al sector de 50.280 m2 de sostre, 
que es distribueix de la següent manera: 
 
- Edificabilitat habitatges en règim lliure: 30.705 m2 st 
- Edificabilitat habitatges HPO concertat:   4.386 m2 st 
- Edificabilitat habitatges HPO règim gral:   8.772 m2 st 
- Edificabilitat ús comercial:     6.417 m2 st 
 

El mètode de valoració utilitzat per a calcular el valor de repercussió de 
l’edificabilitat dels diferents usos previstos pel planejament ha estat el mètode 
residual estàtic, de conformitat amb el que preveuen el Text refós de la Llei de 
Sòl i Rehabilitació Urbana aprovat pel Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 
d’octubre (en endavant, TRLSRU) i el Reglament de valoracions de la Llei de sòl, 
aprovat pel Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre (en endavant, RVLS). 
 
D’acord amb els articles 40.1 del TRLSRU i 27.1 del RVLS, en els supòsits 
d’operacions d’equidistribució de beneficis i càrregues, el sòl es taxarà pel valor 
que li correspondria si estigués finalitzada l’actuació. Al seu torn, l’article 37.1 
del TRLSRU, que estableix les regles per a la valoració del sòl urbanitzat, es remet 
al citat mètode residual estàtic, i l’article 22 del RVLS desenvolupa la regulació 
d’aquest mètode. 
 
En l’Informe de valoració que s’incorpora com a annex 1 del present Projecte de 
reparcel·lació es justifiquen els valors obtinguts per aplicació del referit mètode 
residual. 
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De conformitat amb el referit informe, es considera que el valor més alt correspon 
al sostre destinat a ús residencial en renda lliure, per al qual s’estableix un valor 
de repercussió de 363,86 €/m2st. 
 

Quant al sostre residencial que s’ha de destinar a la construcció d’habitatges 
subjectes a algun règim de protecció pública, el seu valor de repercussió s’ha 
obtingut a partir dels preus màxims de venda dels habitatges amb protecció 
oficial per a la zona de Parets del Vallès, i n’ha resultat un valor de repercussió 
de 238,30 €/m2st per al de règim general, i 320,72 €/m2st per al concertat. 
 

Per altra banda, s’ha tingut en consideració també el valor del sostre que, d’acord 
amb el planejament que s’executa, no es pot destinar a ús d’habitatge, sinó a usos 
comercials. Tenint en compte que aquest sostre es destinarà preferentment a 
locals comercials que se situaran als baixos dels edificis destinats a habitatge, i 
que en aquest cas la ubicació és rellevant a l’hora d’establir el valor d’aquest ús, 
s’ha estimat el valor del sostre comercial en 306,86 euros/m2st en el cas dels locals 
amb front a l’avinguda Catalunya i en 203,56 euros/m2st en el cas dels locals  
comercials que no tenen front a aquesta avinguda, sinó a la vialitat interior del 
sector. 
 

D’acord amb els criteris esmentats, en resulten els següents coeficients 
d’homogeneïtzació: 

 €/m2st UV 

Residencial lliure   363,86 1,000 

Residencial HPO règim general   238,30 0,655 

Residencial HPO concertat   320,72 0,881 

Comercial baixos residencial (Av Catalunya)   306,86 0,843 

Comercial baixos residencial (resta)     203,56 0,559 

 

A partir d’aquestes dades, l’aprofitament urbanístic de cada zona és el producte 
del coeficient que li correspongui per l’edificabilitat de la zona. El resultat, 
expressat en unitats de valor, per a cada una de les zones i parcel·les de l’àmbit 
reparcel·latori, es reflecteix en el següent quadre: 
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IDENTIF. QUALIFICACIÓ SÒL SOSTRE Núm. HAB. VALOR

Parcel·la Illa Clau Unitat Zona Comercial Residencial total total Comercial Residencial total

Lliure General Concertat Lliure Gen. Conc. Lliure General Concertat

ZONES

1 Illa 1 EA2 1.1 Edificació Aïllada 902,91 750,00 3.485,00 33 0 0 632,51 3.485,00 0,00 0,00 4.117,51 7.958,61

2 EA2 1.2 Edificació Aïllada 1.826,09 1.600,00 2.946,00 27 0 0 895,10 2.946,00 0,00 0,00 3.841,10

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 0 613,96 3.711,00 0,00 0,00 4.324,96 16.458,52

4 EA2 2.2 Edificació Aïllada 1.725,20 788,00 4.018,00 38 0 0 664,56 4.018,00 0,00 0,00 4.682,56

5 EA2 2.3 Edificació Aïllada 1.414,23 0,00 3.256,00 30 0 0 0,00 3.256,00 0,00 0,00 3.256,00

6 EA2 2.4 Edificació Aïllada 2.002,83 0,00 4.195,00 39 0 0 0,00 4.195,00 0,00 0,00 4.195,00

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 1.044,07 5.038,00 0,00 1.107,08 7.189,15 15.363,30

8 EA2-hp .2 Edif. Aïllada HPO 749,16 476,00 2.198,00 1.580,00 0 23 16 266,29 0,00 1.439,52 1.392,66 3.098,47

9 EA2-hp 4.3 Edif. Aïllada HPO 708,40 140,00 2.058,00 547,00 19 0 6 78,32 2.058,00 0,00 482,14 2.618,46

10 EA2-hp 4.4 Edif. Aïllada HPO 707,15 0,00 1.016,00 755,00 0 11 8 0,00 0,00 665,40 665,48 1.330,88

11 EA2-hp 4.5 Edif. Aïllada HPO 658,15 248,00 769,00 248,00 7 0 3 138,74 769,00 0,00 218,59 1.126,34

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 0,00 1.229,00 239,70 0,00 1.468,70 5.120,25

13 EA2-hp 5.2 Edif. Aïllada HPO 1.272,46 0,00 2.430,00 0 26 0 0,00 0,00 1.591,46 0,00 1.591,46

14 EA2-hp 5.3 Edif. Aïllada HPO 1.145,02 449,00 1.337,00 0 14 0 251,19 0,00 875,63 0,00 1.126,82

15 EA2-hp 5.4 Edif. Aïllada HPO 1.022,87 0,00 1.425,00 0 15 0 0,00 0,00 933,27 0,00 933,27

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 4.584,75 30.705,00 5.744,99 3.865,96 44.900,69 44.900,69
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En el mateix informe de valoració (annex 1) també s’estableix el valor residual 
del sòl sense urbanitzar, als efectes de determinar les indemnitzacions per 
excessos i defectes d’adjudicació d’aprofitament, que es fixa, de conformitat amb 
els criteris legals aplicables, en 179,74 Euros/UV. 
 
Atès que, a la data prevista d’aprovació definitiva d’aquest projecte de 
reparcel·lació han transcorregut més de sis mesos des de l’aprovació inicial (4 
d’octubre de 2018), el referit valor residual del sòl sense urbanitzar s’actualitza, 
com estableix l’article 131.1 del RLU, amb l’interès legal del diner aplicat des del 
transcurs del període de 6 mesos des de l’aprovació inicial (4 d’abril de 2019), 
segons el següent càlcul: 
 

Any Dies Interès 
anual 

Import 
interessos 

2019 272 3% 4,02 € 

2020 366 3% 5,39 € 

2021 365 3% 5,39 € 

2022 292 3% 4,31 € 

Total interessos 19,11 € 

Valor residual actualitzat 198,85 € 

 
4.2. Delimitació de les finques resultants 
 
Les finques resultants amb aprofitament s’han delimitat de conformitat amb les 
condicions de parcel·lació que defineix el Pla de millora urbana i tenint en 
compte, a més, que configurin unitats arquitectòniques viables. 
 
D’acord amb aquestes determinacions, el present Projecte de reparcel·lació, 
delimita 15 finques resultants amb aprofitament urbanístic, amb la superfície de 
sòl, sostre per usos i valor que reflecteix el quadre de l’apartat anterior. 
 
Per altra banda, les finques resultants destinades a sistemes venen determinades 
per l’ordenació que estableix el Pla de millora urbana, i són les següents:  

 

IDENTIF. QUALIFICACIÓ SÒL

SISTEMES

16 VS 1 Vialitat 11.788,61

11.788,61

17 EL 2 Espais Lliures 4.599,27

18 EL 3 Espais Lliures 8.759,32

19 EL 4 Espais Lliures 1.100,81

20 EL 5 Espais Lliures 1.498,43

15.957,83

21 EC/EL 1 Eq. Comunitari 7.435,89

22 EC 2 Eq. Comunitari 1.785,48

9.221,37

36.967,81
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4.3. Criteris d’adjudicació de les finques resultants 
 
El present Projecte de reparcel·lació concreta les unitats de valor o d’aprofitament 
que corresponen a cada persona propietària, com a resultat del procés de 
distribució dels beneficis i càrregues derivats del planejament, concretant-se la 
finca o finques en que podrà materialitzar-se aquest aprofitament. 
 
Els drets resultants per a cada propietari es determinen aplicant a l’aprofitament 
total de l’àmbit reparcel·lable (expressat en unitats de valor), el percentatge que 
representa la superfície de la parcel·la/es aportada/es sobre la superfície total de 
l’àmbit. De l’aprofitament així determinat, s’ha de deduir el corresponent al 10% 
de l’aprofitament de l’àmbit, que s’ha de cedir gratuïtament a l’Ajuntament, en 
tant que administració actuant, de conformitat amb el que estableix l’article 43.1 
del TRLU. 
 
L’adjudicació de les finques resultants als diferents propietaris es realitza de 
conformitat amb les determinacions i criteris que estableixen els articles 126 del 
TRLU i 139 del RLU, i a la vista de les circumstàncies físiques i de titularitat 
concurrents en l’àmbit reparcel·latori, i de la concreta ordenació urbanística que 
estableix el planejament que s’executa. 
 
En aquest sentit, s’ha procurat, en primer lloc, respectar que les parcel·les 
adjudicades estiguessin situades en un lloc proper al de les propietats originàries 
dels mateixos titulars, sens perjudici dels ajustos derivats de la necessitat de 
conjuminar aquest criteri amb la necessària destinació a sistemes urbanístics de 
la quasi totalitat de la part est del polígon. 
  
D’altra banda, s’ha seguit també el criteri preferent d’adjudicar finques 
independents al major nombre possible de persones propietàries (únicament 
s’adjudiquen finques en proindivís als propietaris que aporten finques també en 
règim de propietat en proindivís), i de concentrar en parcel·les contigües 
l’aprofitament adjudicat a aquells propietaris als que, per la quantia de llurs 
drets, els correspon més d’una finca resultant, als efectes de facilitar la promoció 
posterior i l’elaboració de projectes edificatoris únics.  
 
Per últim, el criteri seguit per a concretar els drets resultants adjudicats a 
l’Ajuntament, en virtut del deure de cessió del sòl corresponent al 10 per cent de 
l’aprofitament urbanístic, ha estat el d’adjudicar-li finques destinades a 
habitatges amb protecció oficial, de règim general o concertat, per tal de facilitar 
l’assoliment de la finalitat de fer efectiu el dret dels ciutadans a l’habitatge, de 
conformitat amb el que estableix l’article 160.5.b) del TRLU. 
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L’adjudicació ha estat realitzada tot combinant l’aplicació dels criteris i objectius 
esmentats, i respectant, al mateix temps, els condicionants que estableix 
l’ordenament jurídic urbanístic en relació amb la prohibició de generar excessos 
o defectes d’adjudicació que superin el 15% de l’aprofitament que correspon a 
cada propietari. 
 
En el Document III d’aquest Projecte de reparcel·lació es descriuen les finques 
resultants i es determinen els seus adjudicataris. 
 
  



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

 

21 

 

5. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE LES DESPESES D’URBANITZACIÓ 
 
Les despeses d’urbanització s’han de distribuir entre els adjudicataris, en 
proporció al seu percentatge de participació en l’adjudicació d’aprofitament 
resultant de la reparcel·lació. En aquest sentit, l’article 120.5 del TRLU estableix 
que les despeses d’urbanització es reparteixen entre les persones adjudicatàries 
de les finques resultants de la reparcel·lació en proporció al valor d’aquestes. 
 
Així doncs, el repartiment de les despeses d’urbanització es fa a partir del 
percentatge que representen les unitats de valor adjudicades a cada propietari en 
relació amb la totalitat de les unitats d’aprofitament de l’àmbit reparcel·lable. 
 
En aquestes despeses no participa l’Ajuntament, en tant que administració 
actuant, en la part proporcional a les finques amb aprofitament urbanístic que 
rep en compliment del deure de cessió del sòl corresponent al 10% de 
l’aprofitament urbanístic de l’àmbit, d’acord amb el què disposa l’article 46.1 del 
TRLU. 
 
La determinació de les despeses d’urbanització s’efectua en el compte de 
liquidació provisional, la justificació del qual es conté a l’apartat 8 d’aquesta 
Memòria. 
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6. CRITERIS DE VALORACIÓ DELS DRETS I ELEMENTS 
INCOMPATIBLES AMB EL PLANEJAMENT QUE S’EXECUTA. 
REFERÈNCIA ALS DRETS I ELEMENTS COMPATIBLES 
 
El Projecte de reparcel·lació conté la identificació dels drets i elements que 
resulten incompatibles amb la nova ordenació, i determina els criteris de 
valoració als efectes de quantificar la corresponent indemnització. 
 
Així mateix, i de conformitat amb l’article 144.1.g del RLU, s’identifiquen els 
elements o drets que no s’han d’indemnitzar, atesa llur compatibilitat amb 
l’ordenació urbanística que s’executa. 
 
 
6.1. Edificacions i activitats incompatibles amb el planejament que s’executa. 
Criteris de valoració 
 
a) Edificacions, instal·lacions i plantacions 
 
En l’àmbit objecte de reparcel·lació existeixen diverses edificacions, elements 
constructius i plantacions que s’han d’enderrocar com a conseqüència de 
l’execució del planejament, en la mesura que resulten incompatibles amb 
l’ordenació establerta (o no es confirma la titularitat de la finca a favor del seu 
propietari). Tal i com assenyala l’article 126.1.f) del TRLU, aquests elements han 
de ser valorats amb independència del sòl i se n’ha de satisfer l’import a les 
persones propietàries interessades amb càrrec al projecte de reparcel·lació, en 
concepte de despeses d’urbanització. 
 
La valoració de les construccions afectades per la nova ordenació s’ha de 
determinar pel mètode de cost de reposició, d’acord amb el què estableix l’article 
36.1.b) del TRLS i l’article 18 del RVLS. 
 
En l’àmbit objecte del present Projecte de reparcel·lació existeixen les següents 
construccions i instal·lacions incompatibles amb l’ordenació, i que són objecte de 
valoració: 
 

- A les finques aportades 8 i 9, propietat dels germans Oliver, conjunt 
d’edificacions destinades a masia, magatzems i coberts. 

- A les finques aportades 10 i 11, conjunt d’edificacions destinades a masia, 
magatzems i coberts. 

- A la finca aportada 15a, conjunt de naus industrials entre mitgeres. 
 
Les edificacions existents a les finques aportades 8, 9, 10 i 11 són incompatibles 
amb el planejament perquè se situen sobre terrenys que el planejament que 
s’executa qualifica com a sistemes urbanístics de titularitat pública, i el conjunt 
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de naus industrials existent a la finca aportada 15a perquè s’ubica en terrenys 
destinats pel planejament que s’executa en part a sistemes urbanístics públics i 
en part a zona edificable residencial. 
 
La valoració de les indemnitzacions per l’enderrocament d’aquestes  
construccions, d’acord amb la normativa aplicable, és la que consta a l’Informe 
de descripció i valoració de les construccions existents dins l’àmbit de gestió del 
Polígon 1 del Pla de millora urbana PMU –Sector central-subsector nord a Parets 
del Vallès, que s’adjunta com a annex 2 d’aquest Projecte de reparcel·lació. El 
resum de la valoració d’aquestes construccions a enderrocar és el següent: 
 

 
 
Atès el transcurs de més de sis mesos des de l’aprovació inicial del Projecte de 
reparcel·lació, en el compte de liquidació provisional d’aquest document 
s’actualitza l’import de les indemnitzacions per enderrocament de construccions, 
derivat de l’informe de valoració, amb l’interès legal aplicat a partir del transcurs 
de sis mesos des de l’aprovació inicial (per tant, des del 4/4/2018), de conformitat 
amb el que estableix l’article 131 del RLU. 
 
Finalment, a les finques 8 i 9 existeixen diversos arbres que, per la seva dimensió 
i valor, han de ser objecte d’indemnització. Es tracta en tots els casos d’arbres 
adults, amb un diàmetre entre 40 i 60 cm, que són els següents: 
 
2 figueres (situades davant de la casa principal i de l’hort).  
2 alzines (situades a l’hort i a la casa antiga) 

FINCA 

APORTADA PROPIETARI

VALORACIÓ 

CONSTRUCCIONS / 

PLANTACIONS

ACTUALITZACIÓ 

OCTUBRE 2022

8 i 9 GERMANS OLIVER MANÉN 246.952,18 € 272.973,50 €

GERMANS OLIVER MANÉN (plant) 6.850,00 € 7.571,78 €

10 i 11 JOSEP CORTÉS CASALS 328.757,85 € 363.399,02 €

15a-1 i 15a-2 MUVI, SA 33.462,97 € 36.988,96 €

15a-3 INVERSIONES VALLESANAS SL 22.698,87 € 25.090,65 €

15a-4 M CARMEN MARSAL VIDAL 16.858,45 € 18.634,82 €

15a-5 M CARMEN MARSAL VIDAL 15.983,47 € 17.667,64 €

15a-6 INVERSIONES VALLESANAS SL 15.907,05 € 17.583,17 €

15a-7 INVERSIONES VALLESANAS SL 16.731,24 € 18.494,22 €

15a-8 INVERSIONES VALLESANAS SL 16.738,98 € 18.502,77 €

15a-9 i 15a-10 INVERSIONES VALLESANAS SL 43.042,64 € 47.578,04 €

15a-11 i 15a-12 INVERSIONES VALLESANAS SL 43.437,32 € 48.014,30 €

15a-13 i 15a-14 INVERSIONES VALLESANAS SL 38.940,64 € 43.043,81 €

15a-15 i 15a-16 INVERSIONES VALLESANAS SL 35.027,67 € 38.718,53 €

881.389,33 € 974.261,21 €TOTAL
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30 lledoners (situats al costat de la casa antiga i a la zona boscosa que hi ha al 
límit oest de la finca) 
4 moreres (situades al costat de la casa principal) 
 
D’acord amb els criteris emprats en altres valoracions validades per la 
jurisprudència del Tribunal Suprem, es valoren com segueix: 
 
2 figueres (375 € x 2)   =    750 € 
2 alzines  (500 € x 2)   = 1.000 € 
4 moreres  (150 € x 4)   =   600 € 
30 lledoners  (150 € x 30) = 4.500 € 
TOTAL:       6.850 € 
 
Atès el transcurs de més de sis mesos des de l’aprovació inicial del Projecte de 
reparcel·lació, en el quadre anterior i en el compte de liquidació provisional 
d’aquest document s’actualitza aquest import de conformitat amb el que 
estableix l’article 131 del RLU. 
 
b) Activitats 
 
En l’àmbit objecte del present Projecte de reparcel·lació existien, en la data 
d’aprovació inicial d’aquest Projecte de reparcel·lació, les següents activitats: 
 
- Finca aportada 15a-3: taller mecànic (Talleres Parets, SCP). 
- Finca aportada 15a-6 i 15a-7: magatzem i dipòsit de vehicles i maquinària 
(Servicios Logísticos del Pla SLU). Aquesta activitat va cessar i en la data d’aquest 
document la finca no està ocupada per cap activitat. 
- Finques aportades 15a-8, 15a-15 i 15a-16: magatzems i dipòsit de vehicles i 
maquinària (Ajuntament de Parets del Vallès). 
- Finques aportades 15a-9 i 15a-10: magatzem i dipòsit de vehicles i maquinària 
(Grutaconex SL). 
- Finques aportades 15a-11 i 15a-12: magatzem de distribució de productes 
siderúrgics (Norsider Cataluña SA). Aquesta activitat va cessar en data 15 de 
desembre de 2021, data de resolució del contracte d’arrendament, motiu pel qual 
aquest document actualitzat per a l’aprovació definitiva procedeix a suprimir la 
indemnització que preveia el Projecte aprovat inicialment pel trasllat de 
l’activitat. 
- Finques aportades 15a-13 i 15a-14: magatzem i dipòsit de vehicles i maquinària 
(Transports Argelich SA). Aquesta activitat va cessar i en la data d’aquest 
document la finca no està ocupada per cap activitat. 
 
Totes les activitats citades, excepte la que es du a terme a la finca 15a-3, es 
realitzen a l’empara de contractes d’arrendament en els quals es fa constar la 
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situació urbanística de la finca derivada de la seva inclusió en l’àmbit del Pla de 
millora urbana, i pels quals els arrendataris renuncien a qualsevol indemnització 
que els pogués correspondre per l’execució de l’ordenació urbanística prevista. 
 
D’acord amb aquesta renúncia, no procedeix preveure indemnització pel trasllat 
d’aquestes activitats i, en conseqüència, el present Projecte de reparcel·lació 
actualitzat únicament contempla la indemnització pel trasllat de l’activitat 
existent a la citada finca 15a-3. 
 
Aquesta indemnització s’estableix en l’import fixat en l’informe de valoració que 
s’incorpora com a annex 3 d’aquest Projecte, que té en compte els conceptes que, 
segons amb els criteris jurisprudencials, ha d’incloure la indemnització 
corresponent, que són: (a) indemnització per despeses de transport, trasllat i de 
nova instal·lació; (b) valor de les instal·lacions no susceptibles de trasllat; (c) 
indemnització per pèrdua de beneficis i clientela; i (d) indemnització per pèrdues 
salarials. 
 
- Finca aportada 15a-3: taller mecànic (Talleres Parets, SCP). Import 
indemnització: 60.248 €. L’import actualitzat, d’acord amb l’article 131 del RLU, 
per aplicació de l’interès legal des de la data d’aprovació inicial, és de 66.655,74 
€. 
 
6.2. Drets incompatibles amb el planejament que s’executa. Criteris de 
valoració 
 
L’article 11 del Reial Decret 1093/1097, de 4 de juliol, que aprova el Reglamento 
sobre inscripción en el Registro de la propiedad de actos de naturaleza urbanística, 
determina que el Projecte de reparcel·lació haurà de declarar expressament els 
drets i càrregues que es consideren incompatibles amb el planejament. 
 
Pel que fa als drets i càrregues incompatibles amb l’ordenació aprovada, aquest 
projecte conté les següents previsions: 
 
Drets d’arrendament 
 
Dins l’àmbit reparcel·latori existien, en la data d’aprovació inicial d’aquest 
Projecte, 7 contractes d’arrendament de local de negoci, corresponents a les 
finques aportades per INVERSIONES VALLESANAS, SL (finques aportades 
núms. 15a-3 i 15a6 a 15a-16), constant els titulars d’aquests drets d’arrendament 
en la relació d’interessats que s’inclou en el document II. Cal indicar que, amb 
posterioritat a l’aprovació inicial d’aquest Projecte, s’han rescindit els contractes 
d’arrendament de les finques aportades núms. 15a6 i 15a7, 15a11 i 15a12, i 15a13 
i 15a14. 
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Tots aquests drets d’arrendament són incompatibles amb el planejament que 
s’executa i, per tant, el present Projecte de reparcel·lació comporta l’extinció de 
tots els contractes d’arrendament referits. Tanmateix, atenent a les circumstàncies 
concretes concurrents, el present Projecte de reparcel·lació no preveu cap 
indemnització per l’extinció d’arrendaments atès que: 
 
- Pel que fa als arrendaments de les finques aportades 15a-9 i 15a-10, i 15a-15 i 
15a-16, en els propis contractes d’arrendament consta la renúncia expressa a 
exigir a l’Administració actuant o als propietaris de l’àmbit qualsevol 
indemnització que li pogués correspondre per l’execució del planejament i 
l’extinció del contracte. 
 
- Hi ha un altre contracte d’arrendament que s’ha de considerar extingit i en tàcita 
reconducció per períodes anuals, que és el de la finca aportada 15a-8 (Ajuntament 
de Parets del Vallès): el contracte d’arrendament, que és de data 15 de maig de 
1985, té caràcter indefinit i es va subjectar a pròrroga forçosa. No obstant, de 
conformitat amb la doctrina del Tribunal Suprem (SSTS de 12 de març de 2015 o 
12 d’abril de 2016), la disposició transitòria tercera de la LAU de 1994 és aplicable 
als contractes d’arrendament de local de negoci posteriors al 9 de maig de 1985 i 
anteriors a la LAU de 1994, que s’haguessin subjectat a pròrroga forçosa, el que 
comporta que el contracte que ens ocupa, atès que l’arrendatari és una persona 
jurídica, es va extingir, en tot cas, l’any 2014 i en l’actualitat s’ha de considerar en 
tàcita reconducció per períodes anuals (ja que la renda es va fixar per anys). 
 
En aquest cas, atès que la propietat té constància de l’extinció del contracte 
d’arrendament i de la situació de tàcita reconducció fins a l’aprovació del present 
Projecte de reparcel·lació, no procedeix preveure indemnització. 
 
- Finalment, el contracte d’arrendament de la finca aportada 15a-3 (Jesús A. 
Narváez Pérez, Armando Nogales García i Antonio Pérez Martín) només es 
podria considerar extingit, de conformitat amb la disposició transitòria tercera de 
la LAU, si constés la jubilació dels arrendataris. Partint del pressupòsit de la seva 
vigència, la indemnització de la seva extinció s’ha de calcular, segons ha declarat 
una jurisprudència consolidada, mitjançant el criteri de la capitalització al 10 per 
cent (o en funció dels anys que restin de l’arrendament) de la diferència entre la 
renda que es paga per l’arrendament i la nova renda que s’hauria d’abonar en un 
nou emplaçament, d’acord amb els valors actuals de mercat. 
 
La renda actual d’aquest contracte d’arrendament és de 1.580 €/mes que, tenint 
en compte que la nau té 337 m2 de superfície, representa una renda de 4,69 €/m2. 
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Les mostres de mercat obtingudes de lloguer de naus de dimensions similars en 
el municipi de Parets del Vallès, a data març de 2018, són les següents (consten 
en l’annex 4): 
 

 
 
Atès que la renda actual de mercat és inferior a la que correspon al contracte, no 
procedeix preveure cap indemnització en concepte de diferència de rendes per la 
seva extinció, tenint en compte que en tot cas la resta de conceptes vinculats a les 
conseqüències d’aquesta extinció, és a dir al trasllat de l’activitat, als que es 
refereix l’article 6.7 del Reial Decret 1492/2011, pel qual s’aprova el Reglament 
de valoracions de la Llei de sòl, sí son objecte d’indemnització. 
 
Notes marginals sobre activitats potencialment contaminants 
 
En les finques aportades núms. 1 a 6 consta en el Registre de la propietat nota al 
marge en la qual figura la declaració, efectuada amb ocasió de la darrera 
transmissió d’aquestes finques, que en elles s’han realitzat activitats 
potencialment contaminants, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Reial 
Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats 
potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració 
de sòls contaminats. 
 
En la mateixa escriptura de compravenda en la qual es va efectuar la referida 
declaració, també es feia constar que les citades finques aportades (corresponents 
a les finques registrals núms. 834, 884, 1909, 1956, 2016, 3535) constituïen, 
juntament amb la finca aportada núm. 7 (registral núm. 3942), una única finca 
cadastral, amb referència 5921001DG3052S0001OF. 
 
Malgrat que, per error, tant la declaració de sòl contaminat com la resolució de 
desclassificació de l’Agència de Residus només es van referir de forma expressa 
a una única finca registral (la número 3942, que és la finca aportada núm. 7), ha 
estat objecte del projecte de descontaminació i dels treballs de descontaminació 
la totalitat de la referida finca cadastral, com acredita el certificat emès per 
l’Agència de Residus de Catalunya de 28 de novembre de 2017 que s’incorpora a 
aquest Projecte de reparcel·lació com a annex 5, finca que comprèn, com ja s’ha 
indicat, les finques aportades núms. 1 a 6. 
 

FONT ADREÇA POBLACIÓ RENDA mes SUP NAU (m2) RENDA €/m2

Habitaclia carrer Garbí Parets del Vallès 1.400 € 460 3,04

Habitaclia sector autopista Parets del Vallès 1.730 € 570 3,04

Habitaclia sector Llevant Parets del Vallès 1.800 € 573 3,14

Habitaclia passeig fluvial Parets del Vallès 1.750 € 585 2,99

Habitaclia polígon Can Volart Parets del Vallès 1.500 € 650 2,31

Habitaclia polígon Llevant Parets del Vallès 2.300 € 895 2,57

10.480 € 3.733 2,81
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En conseqüència, atès que s’ha realitzat efectivament la descontaminació del sòl 
i així ho ha aprovat l’Administració competent, en virtut del certificat emès per 
l’Agència de Residus de Catalunya procedeix la cancel·lació, en les finques 
aportades 1 a 6, de les indicades notes al marge sobre la declaració d’haver-se 
realitzat activitats potencialment contaminants, cancel·lació que se sol·licita al 
Registrador de la propietat en aquest Projecte de reparcel·lació. 
 
Hipoteques en garantia de l’obligació d’urbanitzar 
 
Les finques aportades núms. 1, 9, 12 i 15a-4 troben gravades per hipoteques 
unilaterals a favor de l’Ajuntament de Parets del Vallès, que es van constituir, en 
compliment dels articles 106.3 i 107.3 del TRLU, com a garantia de l’import del 
12% del valor de les obres d’urbanització per a poder procedir a la publicació de 
l’aprovació definitiva del PMU que s’executa. 
 
El termini de garantia de les referides hipoteques ja ha vençut i, a més, l’aprovació 
del present Projecte de reparcel·lació comporta en tot cas la seva extinció, de 
conformitat amb el que estableix  l’article 161 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme (aprovat pel Decret 305/2006). Concretament, aquest precepte 
disposa que l’aprovació definitiva dels projectes de reparcel·lació que, com el 
present, fan constar l’afecció de les finques resultants al pagament del saldo de la 
liquidació definitiva de les despeses d’urbanització i les altres despeses del 
projecte, implica la cancel·lació de les garanties prestades als efectes d’assegurar 
l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constitució de garantia per l’import del 12% 
del valor de les obres d’urbanització que exigeixen els articles 106.3 i 107.3 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Per aquest motiu procedeix la cancel·lació, en les finques aportades 1, 9, 12 i 15a-
14, de les indicades hipoteques unilaterals en garantia del 12% de l’import de les 
obres d’urbanització, cancel·lació que se sol·licita al Registrador de la propietat 
en aquest Projecte de reparcel·lació. 
 
Drets de reallotjament 
 
No existeixen en l’àmbit persones titulars del dret de reallotjament, d’acord amb 
el que estableix el Reglament de la Llei d’urbanisme. En aquest sentit, s’ha donat 
compliment als requisits de notificació i audiència als ocupants legals que regula 
l’article 219 nonies del referit reglament, sense que ningú hagi sol·licitat ni 
acreditat tenir dret al reconeixement del referit reallotjament. 
 
 
 
6.3. Drets i elements compatibles amb el planejament que s’executa 
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Els drets existents en l’àmbit reparcel·lable compatibles amb el planejament que 
s’executa no són objecte d’extinció i, per tant, tampoc de valoració. Són els 
següents: 
 
a) La finca aportada núm. 10 està gravada amb un dret d’usdefruit, que es 
considera compatible amb el planejament que s’executa, atès que els nus 
propietaris de les citades finques són adjudicataris de sòl resultant, per 
subrogació real, en virtut d’aquest Projecte de reparcel·lació. Per tant, aquest dret 
es trasllada a les finques resultants corresponents. 
 
b) La finca aportada 15a-8 es troba gravada per una hipoteca. Aquest dret és 
compatible amb el planejament que s’executa, atès que el titular de la finca 
gravada també és adjudicatari de finca resultant, per subrogació real, en virtut 
d’aquest Projecte de reparcel·lació. Per tant, la càrrega es trasllada a la finca 
resultant corresponent.  
 
c) Les afeccions fiscals vigents que graven les finques aportades també resulten 
compatibles amb la nova ordenació urbanística, atès que els propietaris de les 
mateixes són adjudicataris de sòl resultant, per subrogació real, en virtut d’aquest 
Projecte de reparcel·lació. Per tant, aquestes afeccions fiscals vigents es traslladen 
a les finques resultants corresponents. 
 
Altrament, es demana al registrador de la propietat la cancel·lació d’aquelles 
afeccions fiscals que, pel transcurs del termini legal de cinc anys, estan 
caducades.  
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7. DETERMINACIÓ DE LES CESSIONS OBLIGATÒRIES I GRATUÏTES 
DERIVADES DEL PLANEJAMENT 
 
El Pla de Millora Urbana del Sector PE4, Subsector nord, de Parets del Vallès preveu la 
cessió obligatòria i gratuïta a favor de l’Ajuntament de Parets del Vallès dels 
terrenys destinats a vialitat, espais lliures i equipaments comunitaris. Les finques 
adjudicades a l’Ajuntament per aquest concepte, es descriuen a la relació de 
finques resultants i es grafien al plànol 05. 
 
D’altra banda, i d’acord amb el que estableix l’article 43.1 del TRLU, mitjançant 
aquest Projecte de reparcel·lació se cedeix a l’Ajuntament el sòl corresponent al 
10% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit i, per tant, s’adjudica a l’Ajuntament 
de Parets del Vallès la finca resultant que li pertoca per aquest concepte. 
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8. JUSTIFICACIÓ DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL 
 
8.1. Contingut del compte de liquidació provisional 
 
El compte de liquidació provisional determina les quantitats econòmiques que 
correspon abonar o percebre als interessats en la reparcel·lació com a resultat del 
procés de redistribució de beneficis i càrregues, i especifica la responsabilitat que 
correspon a cada finca resultant per raó de les despeses d’urbanització i de les 
altres despeses de la reparcel·lació, d’acord amb el que disposa l’article 149.1 del 
RLU, i l’article 19 del RD 1093/1997, que aprova el Reglamento sobre inscripción  en 
el Registro de la propiedad de actos de  naturaleza urbanística. 
 
Els saldos d’aquest compte tenen el caràcter de provisionals i a compte, fins que 
s’aprovi la liquidació definitiva de la reparcel·lació, segons estableix l’article 
149.2 del RLU. 
 
El compte de liquidació provisional inclou totes les despeses d’urbanització que 

comporta l’execució del planejament en l’àmbit reparcellable, i està integrat pels 
següents conceptes: 
 
1.-  Cost de les obres d’urbanització  
 
El cost de les obres d’urbanització, de conformitat amb els articles 120.1.a) del 
TRLU i 144.1.d.1r del RLU, que es fixava de forma estimativa en el PMU que 
s’executa, i ha estat objecte de determinació detallada mitjançant el Projecte 
d’urbanització aprovat definitivament en data 21 de juliol de 2016. 
 
2.- Cost de redacció dels instruments de planejament que s’executen, és a dir, el 
Pla de Millora Urbana del Sector PE4, Subsector nord, així com el cost de redacció del 
present Projecte de reparcel·lació, i del Projecte d’urbanització, incloses les 
despeses generades per llur formalització i tramitació, així com per la inscripció 
en el Registre de la propietat del Projecte de reparcel·lació, d’acord amb els 
articles 120.1.d) i e) del TRLU, i 144.1.d.2n i 3r. del RLU. 
 
3.- Les indemnitzacions que s’han d’abonar als titulars de les construccions, 
instal·lacions i plantacions que s’han d’enderrocar o indemnitzar, als titulars de 
les activitats que s’han de traslladar o extingir, i als titulars de qualsevol altre dret 
real o personal que s’hagi d’extingir, d’acord amb els articles 120.1.b), c) i g) del 
TRLU, i 144.1.d.3r del RLU. 
 
En aquest document es procedeix a ajustar l’import d’aquestes indemnitzacions 
que preveia el document d’aprovació inicial com a conseqüència de: 
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- L’actualització amb l’interès legal per haver transcorregut més de 6 mesos 
des de l’aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació, d’acord amb el que 
estableix l’article 131 del RLU. 

- La supressió de la indemnització pel trasllat de l’activitat que es 
desenvolupava en les finques 15a11 i 15a12, atès que l’activitat ha cessat 
amb posterioritat a l’aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació. 

 
4.- Despeses de gestió, d’acord amb l’article 120.1.f) del TRLU. 
 
5.- A més de les despeses d’urbanització relacionades, són a càrrec de la 

comunitat reparcellatòria les indemnitzacions corresponents als defectes en 
l’adjudicació d’aprofitament, d’acord amb el que disposa l’article 144.1.d.3r del 
RLU. 
 
Totes aquestes despeses, amb les actualitzacions indicades, es reflecteixen en el 
quadre següent:  
 

 
 
8.2. Llegenda del compte de liquidació provisional 
 
Quadre 1: Compte de liquidació provisional per propietaris 
 
Columna 1: Propietaris de les finques aportades afectades pel present Projecte de 
reparcel·lació. 
 

CONCEPTE IMPORT

OBRES D'URBANITZACIÓ 4.745.046,04 €
Urbanització fase 1. carrer Lepant 51.288,98 €

Urbanització resta polígon (PU + PU compl) 4.568.932,76 €

Direcció d'obra 124.824,30 €

INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT I GESTIÓ 267.709,73 €
Redacció PMU 143.636,73 €

Aixecaments topogràfics 5.740,00 €

Redacció i tramitació Bases i Estatuts, constitució Junta 9.800,00 €

Redacció Projecte urbanització 53.533,00 €

Redacció Projecte reparcel·lació 55.000,00 €

INDEMNITZACIONS 1.041.786,26 €
Indemnitzacions per construccions i plantacions 975.130,52 €

Indemnitzacions per trasllat activitat 66.655,74 €

DESPESES DE GESTIÓ 75.000,00 €
Despeses publicació, notarials i registrals 35.000,00 €

Despeses de secretaria i gestió econòmica i administrativa Junta 40.000,00 €

TOTAL 6.129.542,03 €
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Columna 2: Coeficient de participació inicial de cadascun dels propietaris, 
calculats de forma proporcional a la superfície que aporten i unitats 
d’aprofitament corresponents. 
 
Columna 3: Drets de participació de cadascun dels propietaris deduint el 
percentatge de cessió del 10% d’aprofitament en favor de l’Ajuntament. Es 
divideix en dues sub-columnes, que expressen els drets en percentatge i en 
unitats de valor. 
 
Columna 4: Finca o finques adjudicades a cadascun dels propietaris, identificades 
mitjançant el seu número de finca resultant i la qualificació que els correspon. 
 
Columna 5: Aprofitament adjudicat a cadascun dels propietaris en unitats de 
valor, determinat a partir de la suma de les unitats de valor de les finques 
resultants adjudicades a cada propietari. 
 
Columna 6: Percentatge d’unitats de valor adjudicat a cada propietari. 
 
Columna 7: Excés o defecte d’aprofitament, que resulta de la diferència entre les 
columnes 3 i 5, expressat en percentatge i en unitats de valor.  
 
Columna 8: Valor de l’excés o defecte d’aprofitament, o de la indemnització 
substitutòria, resultant d’aplicar sobre les unitats de valor de la columna 7,  la 
quantitat de 198,68 € (corresponent a l’actualització amb l’interès legal del valor 
residual de 179,74 €). 
 
Columna 9: Import de les indemnitzacions que es reconeixen als propietaris 
titulars d’edificacions incompatibles amb la nova ordenació que s’han 
d’enderrocar o plantacions respecte a les quals no es confirma la titularitat, 
actualitzades d’acord amb el que estableix l’article 131 del RLU. 
 
Columna 10: Percentatge de participació dels propietaris en les despeses 
d’urbanització de l’àmbit, determinada de forma proporcional a l’aprofitament 
que s’adjudica a cadascun d’ells, i excloent d’aquesta participació les finques amb 
aprofitament que s’adjudiquen a l’Ajuntament en compliment del deure de 
cessió de sòl amb aprofitament. 
 
Columna 11: Import de les despeses d’urbanització que correspon a cada un dels 
propietaris, en funció del percentatge de la columna 10. 
 
Columna 12: Saldo del compte de liquidació provisional (IVA no inclòs), 
determinat a partir de la suma de les columnes 8, 9 i 11. 
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Quadre 2: Afectació de les finques resultants al pagament del saldo del compte 
de liquidació 
 
Columna 1: Finques resultants que s’adjudiquen als propietaris de l’àmbit 
d’acord amb els criteris que es contenen en la Memòria d’aquest Projecte. 
 
Columna 2: Adjudicataris de les finques resultants. 
 
Columna 3: Qualificació de les finques resultants. 
 
Columna 4: Superfície de les finques resultants, en m2 de sòl. 
 
Columna 5: Aprofitament de les finques resultants, expressat en unitats de valor. 
 
Columna 6: Percentatge de participació de cada una de les finques resultants en 
el conjunt de les despeses d’urbanització, de conformitat amb l’aprofitament que 
correspon a aquestes finques. 
 
Columna 7: Quantia del saldo del compte de liquidació provisional al pagament 
del qual queden afectes, amb caràcter real, cada una de les finques resultants, de 
conformitat amb la columna 12 del compte de liquidació provisional per 
propietaris. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. FINQUES APORTADES 

 I RELACIÓ DE PROPIETARIS I INTERESSATS 
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1. RELACIÓ DE PROPIETARIS I FINQUES APORTADES 
 
La relació de les finques, propietaris i superfície de les finques incloses dins del polígon 
d’actuació urbanística objecte del present Projecte de reparcel·lació és la següent: 
 

  
 

Els propietaris de la relació precedent són els titulars dominicals de les diferents 

finques registrals incloses en l’àmbit reparcellatori, segons el detall que s’incorpora en 
l’apartat 2 d’aquest document (Relació i descripció de finques aportades). D’acord amb les 
regles establertes pels articles 126.4 i 5 del TRLU i 135 del RLU, la finca aportada núm. 
16, de la que és titular l’Ajuntament de Parets del Vallès, no s’ha inclòs en el 
repartiment de beneficis i càrregues, segons s’ha exposat en l’apartat 3.1 de la 
Memòria. 

NUM REAL NÚM PROPIETAT

FINCA APORTADA SUPERFÍCIE REGISTRAL NOM PART. TOTAL

1 1.902,48m² 834 1 VALLÈS BUSINESS PARK S.L. 100,00% 1.902,48m²

2 5.696,55m² 884 1 VALLÈS BUSINESS PARK S.L. 100,00% 5.696,55m²

3 699,44m² 1909 1 VALLÈS BUSINESS PARK S.L. 100,00% 699,44m²

4 754,77m² 1956 1 VALLÈS BUSINESS PARK S.L. 100,00% 754,77m²

5 303,15m² 2016 1 VALLÈS BUSINESS PARK S.L. 100,00% 303,15m²

6 368,93m² 3535 1 VALLÈS BUSINESS PARK S.L. 100,00% 368,93m²

7 5.903,40m² 3942 1 VALLÈS BUSINESS PARK S.L. 100,00% 5.903,40m²

8 5.430,23m² 916 2 GMNS. OLIVER MANÉN 100,00% 5.430,23m²

9 6.488,62m² 917 2 GMNS. OLIVER MANÉN 100,00% 6.488,62m²

10 1.686,52m² 310 3 JOSEP CORTÉS CASALS 100,00% 1.686,52m²

11 229,89m² 1245 3 JOSEP CORTÉS CASALS 100,00% 229,89m²

12 8.653,05m² 312 3 JOSEP CORTÉS CASALS 50,00% 4.326,53m²

4 ALBERTO CORTÉS CASALS 50,00% 4.326,53m²

13 730,23m² 4354 5 BONANOVA PROMOTORA CONST. 100,00% 730,23m²

14 1.213,75m² 3839 5 BONANOVA PROMOTORA CONST. 100,00% 1.213,75m²

15a 1 11.774,40m² 5231 6 MUVI SOCIEDA ANÓNIMA 6,250% 735,90m²

2 5232 6 MUVI SOCIEDA ANÓNIMA 6,250% 735,90m²

3 5233 7 INVERSIONES VALLESANAS S.L. 6,250% 735,90m²

4 5234 8 Mº CARMEN MARSAL VIDAL 6,250% 735,90m²

5 5405 8 Mº CARMEN MARSAL VIDAL 6,250% 735,90m²

6 5406 7 INVERSIONES VALLESANAS S.L. 6,250% 735,90m²

7 5407 7 INVERSIONES VALLESANAS S.L. 6,250% 735,90m²

8 5408 7 INVERSIONES VALLESANAS S.L. 6,250% 735,90m²

9 5409 7 INVERSIONES VALLESANAS S.L. 6,250% 735,90m²

10 5410 7 INVERSIONES VALLESANAS S.L. 6,250% 735,90m²

11 5411 7 INVERSIONES VALLESANAS S.L. 6,250% 735,90m²

12 5412 7 INVERSIONES VALLESANAS S.L. 6,250% 735,90m²

13 5413 7 INVERSIONES VALLESANAS S.L. 6,250% 735,90m²

14 5414 7 INVERSIONES VALLESANAS S.L. 6,250% 735,90m²

15 5415 7 INVERSIONES VALLESANAS S.L. 6,250% 735,90m²

16 5416 7 INVERSIONES VALLESANAS S.L. 6,250% 735,90m²

15b 2.753,08m² 2514 8 Mº CARMEN MARSAL VIDAL 2.004,38m²

7 INVERSIONES VALLESANAS S.L. 641,74m²

6 MUVI SOCIEDA ANÓNIMA 106,96m²

54.588,49m²

camins 258,00m²

camins 522,22m²

camins 654,83m²

16 AJUNTAMENT PARETS DEL VALLÈS 1.435,05m²

Total 56.023,54m²
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2. RELACIÓ I DESCRIPCIÓ DE FINQUES APORTADES 
 

FINCA APORTADA NÚM. 1 

 
Descripció registral 
URBANA. PORCIÓ DE TERRENY situada al terme municipal de Parets del Vallès que 
medeix d’ample en cada un dels seus costats d’Orient i Ponent trenta-cinc metres i de 
llargada en cada un dels seus costats de Migdia i Nord, quaranta-vuit metres, el que 
constitueix una superficie de mil sis-cents vuitanta metres quadrats de superficie 
segons la descripció registral, estant tot el terreny envoltat de parets; LIMITA: unit per 
Ponent, davant, amb la carretera que des de Mollet es dirigeix a Parets; pel Nord dreta 
i Migdia esquerra, amb Isidro Ventura Ciurans; i per Orient darrere amb el mateix 
Isidro Ventura Ciurans mitjançant el carrer en projecte de quatre metres d’amplada.  
 
Al marge de la inscripció tercera hi consta la següent nota de data set de novembre de 
dos mil set: Segons es declara en el document en el que s’ha formalitzat la transmissió 
a la que es refereix l’adjunta inscripició tercera, en els terrenys que constitueixen la 
finca d’aquest número S’HAN REALITZAT ACTIVITATS POTENCIALMENT 
CONTAMINANTS, la qual cosa es fa constar de conformitat amb el que es disposa en 
l’article 8 del R.D. 9/2005 de 14 de gener.  
 
Superfície real 
Segons recent amidament topogràfic la superfície real de la finca és de 1.902,48 m2. 
 
Titular 
"VALLÉS BUSINESS PARK, S.L.", per compra, en virtut d’escriptura atorgada davant 
del Notari de Barcelona, Fernando Máiz Cal, en data 31 de juliol de 2007. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Mollet del Vallès, al volum 3331, llibre 372 de 
Parets del Vallès, foli 217, finca registral número 834. 
 
Referència cadastral 
5921001DG3052S0001OF (inclou 6 finques més). 
 
Càrregues 
- 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, 
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per un termini que finalitzarà el dia trenta de desembre de dos mil vint. Taxada la 
finca, a efectes de subhasta, en la quantitat de quatre-cents trenta mil cinc-cents 
quarant-vuit euros i vint-i-cinc cèntims d’euro. Segons resulta de la inscripció 6a de la 
finca núm. 834 de Parets del Vallès, i de nota estesa al marge de la mateixa finca, 
obrants als folis 216 i 217 del tom 3331 de l’arxiu, llibre 372, de dates vint-i-set d’octubre 
de dos mil catorze i tretze de gener de dos mil quinze, respectivament. 
 
- 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. 
 
Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 
 
Cancel·lació de nota marginal 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de la nota marginal 
relativa a la declaració que en els terrenys s’han dut a terme activitats potencialment 
contaminants, atès que s’ha procedit a la descontaminació dels terrenys segons els 
requeriments de l’Administració competent, segons s’acredita: 
 

- Amb el certificat emès, en data 28 de novembre de 2017, pel director de 
l’Agència de Residus de Catalunya, en el qual es fa constar que el projecte de 
descontaminació aprovat per aquesta entitat (en data 13 de març de 2009)  i 
l’execució del qual va ser aprovada en data 14 de febrer de 2011, tenia per 
objecte com a àmbit d’actuació la totalitat de la finca cadastral 
5921001DG3052S0001OF. 

- Pel fet que en la mateixa escriptura de compravenda en la qual es va efectuar la 
referida declaració, també es feia constar que aquesta finca registral 834, 
juntament amb les finques registrals núms. 884, 1909, 1956, 2016, 3535 i 3942, 
constituïen una única finca cadastral, la citada finca cadastral 
5921001DG3052S0001OF, i així es fa constar també en la descripció registral de 
les citades finques. 
 

Cancel·lació d’hipoteca 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de la hipoteca unilateral 
a favor de l’Ajuntament de Parets del Vallès, atès que ha vençut el termini de garantia 
de la referida hipoteca i, en tot cas, en compliment de l’article 161 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme (aprovat pel Decret 305/2006), d’acord amb el qual l’aprovació 
definitiva del present projecte de reparcel·lació, en el que es fa constar l’afecció de les 
finques resultants al pagament del saldo de la liquidació definitiva de les despeses 
d’urbanització i les altres despeses del projecte, implica la cancel·lació de les garanties 
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prestades als efectes d’assegurar l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constitució de 
garantia per l’import del 12% del valor de les obres d’urbanització que exigeixen els 
articles 106.3 i 107.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 2 

 
Descripció registral  
URBANA. PORCIÓ DE TERRENY situada en la zona industrial de Parets del Vallès, 
de pertinences del Manso Cabasa, de superfície cinc mil set-cents trenta-nou metres 
noranta-vuit decímetres quadrats. LIMITA: Al Nord, en una línia de setanta-set 
metres, amb successors del Senyor Joan Oliver i Jané; a l’Est, en una línia de setanta-
vuit metres amb el Senyor Lorenzo Armadans; al Sud, en una línia de quaranta-vuit 
metres, amb “Serra, S.A.” i en una línia de trenta-sis metres, amb el Senyor Joaquim 
Brustenga Oller; i a l’Oest, en una línia de trenta-tres metres, amb “Serra, S.A.”, i en 
una línia de vuitanta-cinc metres, amb la carretera de Parets a Sant Feliu de Codines.  
 
Al marge de la inscripció tercera hi consta la següent nota de data set de novembre de 
dos mil set: Segons es declara en el document en el que s’ha formalitzat la transmissió 
a la que es refereix l’adjunta inscripició tercera, en els terrenys que constitueixen la 
finca d’aquest número S’HAN REALITZAT ACTIVITATS POTENCIALMENT 
CONTAMINANTS, la qual cosa es fa constar de conformitat amb el que es disposa en 
l’article 8 del R.D. 9/2005 de 14 de gener.  
 
Superfície real 
Segons recent amidament topogràfic la superfície real de la finca és de 5.696,55 m2. 
 

Titular 
"VALLÉS BUSINESS PARK, S.L.", per compra, en virtut d’escriptura atorgada davant 
del Notari de Barcelona, Fernando Máiz Cal, en data 31 de juliol de 2007. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Mollet del Vallès, al volum 3331, llibre 372 de 
Parets del Vallès, foli 221, finca registral número 884. 
 
Referència cadastral 
5921001DG3052S0001OF (inclou 6 finques més). 
 
Càrregues 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 15a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció, està afecta durant el termini de CINC anys a comptar a partir 
del dia vint-i-nou d’agost de dos mil set, 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 de dit impost la finca ha estat declarada NO 
SUBJECTA per autoliquidació segons resulta de nota estesa al marge de la inscripció 
15a de la finca nº 884 de Parets del Vallès, al foli 221 del volum 3331 de l’Arxiu, llibre 
372.  
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 16ª, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció, està afecta, juntament amb altres set, durant el termini de CINC 
anys a comptar des del dia divuit de setembre de dos mil set, al pagament de la 
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liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost sobre 
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, havent quedat alliberada de 
dita afecció, juntament amb altres set, per la quantitat de nou mil dos-cents cinquanta 
euros, satisfets per autoliquidació, segons així resulta de nota estesa al marge de la 
inscripció 16a de la finca nº 884 de Parets del Vallès, obrant al foli 221 del volum 3331 
de l’Arxiu, llibre 372. 
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 16a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció, està afecta, juntament amb altres set, durant el termini de CINC 
anys a comptar des del dia divuit de setembre de dos mil set, 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, havent quedat alliberada de 
dita afecció, juntament amb altres set, per la quantitat de nou mil dos-cents cinquanta 
euros, satisfets per autoliquidació, segons així resulta de nota estesa al marge de la 
inscripció 16a de la finca nº 884 de Parets del Vallès, obrant al foli 221 del volum 3331 
de l’Arxiu, llibre 372. 
 
Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 
 
Cancel·lació de nota marginal 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de la nota marginal 
relativa a la declaració que en els terrenys s’han dut a terme activitats potencialment 
contaminants, atès que s’ha procedit a la descontaminació dels terrenys segons els 
requeriments de l’Administració competent, segons s’acredita: 
 

- Amb el certificat emès, en data 28 de novembre de 2017, pel director de 
l’Agència de Residus de Catalunya, en el qual es fa constar que el projecte de 
descontaminació aprovat per aquesta entitat (en data 13 de març de 2009)  i 
l’execució del qual va ser aprovada en data 14 de febrer de 2011, tenia per 
objecte com a àmbit d’actuació la totalitat de la finca cadastral 
5921001DG3052S0001OF. 

- Pel fet que en la mateixa escriptura de compravenda en la qual es va efectuar la 
referida declaració, també es feia constar que aquesta finca registral 884, 
juntament amb les finques registrals núms. 834, 1909, 1956, 2016, 3535 i 3942, 
constituïen una única finca cadastral, la citada finca cadastral 
5921001DG3052S0001OF, i així es fa constar també en la descripció registral de 
les citades finques. 

 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 3 

 
Descripció registral 
URBANA. Porció de terreny que és un solar per a edificar, situat en el terme de Parets, 
que ocupa una extensió superficial de set-cents vint metres quadrats. LIMITA: Pel 
Nord, amb finca de la Societat Compradora; a l’Est, amb un camí de carro i part amb 
restant finca de què es segrega del Senyor Juan Oliver; pel Sud, també amb restant 
finca de què es segrega del Senyor Juan Oliver; i per l’Oest, amb successors de Lorenzo 
Armadans.  
 
Al marge de la inscripció tercera hi consta la següent nota de data set de novembre de 
dos mil set: Segons es declara en el document en el que s’ha formalitzat la transmissió 
a la que es refereix l’adjunta inscripició tercera, en els terrenys que constitueixen la 
finca d’aquest número S’HAN REALITZAT ACTIVITATS POTENCIALMENT 
CONTAMINANTS, la qual cosa es fa constar de conformitat amb el que es disposa en 
l’article 8 del R.D. 9/2005 de 14 de gener.  
 
Superfície real 
Segons recent amidament topogràfic la superfície real de la finca és de 699,44 m2. 
 
Titular 
"VALLÉS BUSINESS PARK, S.L.", per compra, en virtut d’escriptura atorgada davant 
del Notari de Barcelona, Fernando Máiz Cal, en data 31 de juliol de 2007. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Mollet del Vallès, al volum 3333, llibre 373 de 
Parets del Vallès, foli 186, finca registral número 1909. 
 
Referència cadastral 
5921001DG3052S0001OF (inclou 6 finques més). 
 
Càrregues 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 3ª, la finca o dret a què es refereix 
dita inscripció, està afecta, junt amb altres set, durant el termini de CINC anys a 
comptar a partir del dia divuit de setembre de dos mil set, 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, havent quedat alliberada de dita afecció, 
juntament amb altres set, per la quantitat de nou mil dos-cents cinquanta euros, 
satisfets per autoliquidació, segons així resulta de nota estesa al marge de la inscripció 
3ª de la finca nº 1909 de Parets del Vallès, obrant al foli 186 del volum 3333 de l’Arxiu, 
llibre 373. 
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 3ª, la finca o dret a què es refereix 
dita inscripció, està afecta, junt amb altres set, durant el termini de CINC anys a 
comptar a partir del dia divuit de setembre de dos mil set, 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, havent quedat alliberada de dita afecció, 
juntament amb altres set, per la quantitat de nou mil dos-cents cinquanta euros, 
satisfets per autoliquidació, segons així resulta de nota estesa al marge de la inscripció 
4ª de la finca nº 1909 de Parets del Vallès, obrant al foli 186 del volum 3333 de l’Arxiu, 
llibre 373. 
 
Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 
 
Cancel·lació de nota marginal 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de la nota marginal 
relativa a la declaració que en els terrenys s’han dut a terme activitats potencialment 
contaminants, atès que s’ha procedit a la descontaminació dels terrenys segons els 
requeriments de l’Administració competent, segons s’acredita: 
 

- Amb el certificat emès, en data 28 de novembre de 2017, pel director de 
l’Agència de Residus de Catalunya, en el qual es fa constar que el projecte de 
descontaminació aprovat per aquesta entitat (en data 13 de març de 2009)  i 
l’execució del qual va ser aprovada en data 14 de febrer de 2011, tenia per 
objecte com a àmbit d’actuació la totalitat de la finca cadastral 
5921001DG3052S0001OF. 

- Pel fet que en la mateixa escriptura de compravenda en la qual es va efectuar la 
referida declaració, també es feia constar que aquesta finca registral 1909, 
juntament amb les finques registrals núms. 834, 884, 1956, 2016, 3535 i 3942, 
constituïen una única finca cadastral, la citada finca cadastral 
5921001DG3052S0001OF, i així es fa constar també en la descripció registral de 
les citades finques. 

 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 4 

 
Descripció registral 
URBANA. Porció de terreny apta per edificar de forma triangular, situada al terme 
municipal de Parets i de pertinences del Manso Cabassa; de superficie nou-cents deu 
metres quadrats. LIMITA: al Nord, en una línia de vint-i-un metres, trenta centímetres, 
amb finca de l’entitat compradora “Automoción, S.A.”; a l’Est, en una línia de noranta-
quatre metres, deu centímetres, part amb finca de la mateixa entitat “Automoción, 
S.A.”, i part amb Joaquin Brustenga; a l’Oest, en una línia de vuitanta-set metres, 
cinquanta centímetres, amb resta de la major finca de què procedeix i es segrega, que 
queda als Srs. Cortés; i al Sud, amb el vèrtex format pels referits costats d’Est i Oest.  
 
Al marge de la inscripció tercera hi consta la següent nota de data set de novembre de 
dos mil set: Segons es declara en el document en el que s’ha formalitzat la transmissió 
a la que es refereix l’adjunta inscripició tercera, en els terrenys que constitueixen la 
finca d’aquest número S’HAN REALITZAT ACTIVITATS POTENCIALMENT 
CONTAMINANTS, la qual cosa es fa constar de conformitat amb el que es disposa en 
l’article 8 del R.D. 9/2005 de 14 de gener.  
 
Superfície real 
Segons recent amidament topogràfic la superfície real de la finca és de 754,77 m2. 
 
Titular 
"VALLÉS BUSINESS PARK, S.L.", per compra, en virtut d’escriptura atorgada davant 
del Notari de Barcelona, Fernando Máiz Cal, en data 31 de juliol de 2007. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Mollet del Vallès, al volum 3333, llibre 373 de 
Parets del Vallès, foli 193, finca registral número 1956. 
 
Referència cadastral 
5921001DG3052S0001OF (inclou 6 finques més). 
 
Càrregues 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 3ª, la finca o dret a què es refereix 
dita inscripció, està afecta, juntament amb altres set, durant el termini de CINC anys a 
comptar a partir del dia divuit de setembre de dos mil set, 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, havent quedat alliberada de dita afecció, 
juntament amb altres set, per la quantitat de nou mil dos-cents cinquanta euros, 
satisfets per autoliquidació, segons així resulta de nota estesa al marge de la inscripció 
3ª de la finca nº 1956 de Parets del Vallès, obrant al foli 193 del volum 3333 de l’Arxiu, 
llibre 373. 
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 3ª, la finca o dret a què es refereix 
dita inscripció, està afecta, juntament amb altres set, durant el termini de CINC anys a 
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comptar a partir del dia divuit de setembre de dos mil set, 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, havent quedat alliberada de dita afecció, 
juntament amb altres set, per la quantitat de nou mil dos-cents cinquanta euros, 
satisfets per autoliquidació, segons així resulta de nota estesa al marge de la inscripció 
3ª de la finca nº 1956 de Parets del Vallès, obrant al foli 193 del volum 3333 de l’Arxiu, 
llibre 373. 
 
Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 
 
Cancel·lació de nota marginal 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de la nota marginal 
relativa a la declaració que en els terrenys s’han dut a terme activitats potencialment 
contaminants, atès que s’ha procedit a la descontaminació dels terrenys segons els 
requeriments de l’Administració competent, segons s’acredita: 
 

- Amb el certificat emès, en data 28 de novembre de 2017, pel director de 
l’Agència de Residus de Catalunya, en el qual es fa constar que el projecte de 
descontaminació aprovat per aquesta entitat (en data 13 de març de 2009)  i 
l’execució del qual va ser aprovada en data 14 de febrer de 2011, tenia per 
objecte com a àmbit d’actuació la totalitat de la finca cadastral 
5921001DG3052S0001OF. 

- Pel fet que en la mateixa escriptura de compravenda en la qual es va efectuar la 
referida declaració, també es feia constar que aquesta finca registral 1956, 
juntament amb les finques registrals núms. 834, 884, 1909, 2016, 3535 i 3942, 
constituïen una única finca cadastral, la citada finca cadastral 
5921001DG3052S0001OF, i així es fa constar també en la descripció registral de 
les citades finques. 

 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 5 

 
Descripció registral 
URBANA. Porció de terreny apta per edificar, de forma triangular, situada al terme 
municipal de Parets i de pertinences del Manso Cabassa; de superficie tres-cents 
quinze metres seixanta-set decímetres. LIMITA: a l’Oest, en una línia de trenta-tres 
metres, deu centímetres, amb finca de l’entitat compradora “Automoción, S.A.”; al 
Nord, en una línia de vint metres, trenta-cinc centímetres, amb finca del senyor Oliver; 
a l’Est, en una línia de trenta-dos metres, vint-i-cinc centímetres, amb resta de què se 
segrega, que queda als Srs. Cortés; i al Sud, amb el vèrtex format pels referits costats 
d’Est i Oest.  
 
Al marge de la inscripció tercera hi consta la següent nota de data set de novembre de 
dos mil set: Segons es declara en el document en el que s’ha formalitzat la transmissió 
a la que es refereix l’adjunta inscripició tercera, en els terrenys que constitueixen la 
finca d’aquest número S’HAN REALITZAT ACTIVITATS POTENCIALMENT 
CONTAMINANTS, la qual cosa es fa constar de conformitat amb el que es disposa en 
l’article 8 del R.D. 9/2005 de 14 de gener.  
 
Superfície real 
Segons recent amidament topogràfic la superfície real de la finca és de 303,15 m2. 
 
Titular 
"VALLÉS BUSINESS PARK, S.L.", per compra, en virtut d’escriptura atorgada davant 
del Notari de Barcelona, Fernando Máiz Cal, en data 31 de juliol de 2007. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Mollet del Vallès, al volum 3333, llibre 373 de 
Parets del Vallès, foli 200, finca registral número 2016. 
 
Referència cadastral 
5921001DG3052S0001OF (inclou 6 finques més). 
 
Càrregues 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 3a, la finca o dret a què es refereix 
dita inscripció, està afecta, juntament amb altres set, durant el termini de CINC anys a 
comptar a partir del dia divuit de setembre de dos mil set, 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, havent quedat alliberada de dita afecció, 
juntament amb altres set, per la quantitat de nou mil dos-cents cinquanta euros, 
satisfets per autoliquidació, segons així resulta de nota estesa al marge de la inscripció 
3ª de la finca nº 2016 de Parets del Vallès, obrant al foli 200 del volum 3333 de l’Arxiu, 
llibre 373. 
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 3ª, la finca o dret a què es refereix 
dita inscripció, està afecta, juntament amb altres set, durant el termini de CINC anys a 
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comptar a partir del dia divuit de setembre de dos mil set, 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, havent quedat alliberada de dita afecció, 
juntament amb altres set, per la quantitat de nou mil dos-cents cinquanta euros, 
satisfets per autoliquidació, segons així resulta de nota estesa al marge de la inscripció 
3ª de la finca nº 2016 de Parets del Vallès, obrant al foli 200 del volum 3333 de l’Arxiu, 
llibre 373. 
  
Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 
 
Cancel·lació de nota marginal 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de la nota marginal 
relativa a la declaració que en els terrenys s’han dut a terme activitats potencialment 
contaminants, atès que s’ha procedit a la descontaminació dels terrenys segons els 
requeriments de l’Administració competent, segons s’acredita: 
 

- Amb el certificat emès, en data 28 de novembre de 2017, pel director de 
l’Agència de Residus de Catalunya, en el qual es fa constar que el projecte de 
descontaminació aprovat per aquesta entitat (en data 13 de març de 2009)  i 
l’execució del qual va ser aprovada en data 14 de febrer de 2011, tenia per 
objecte com a àmbit d’actuació la totalitat de la finca cadastral 
5921001DG3052S0001OF. 

- Pel fet que en la mateixa escriptura de compravenda en la qual es va efectuar la 
referida declaració, també es feia constar que aquesta finca registral 2016, 
juntament amb les finques registrals núms. 834, 884, 1909, 1956, 3535 i 3942, 
constituïen una única finca cadastral, la citada finca cadastral 
5921001DG3052S0001OF, i així es fa constar també en la descripció registral de 
les citades finques. 

 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 6 

 
Descripció registral 
URBANA. PORCIÓ DE TERRENY edificable, situada al terme municipal de Parets, de 
superfície cinc-cents trenta-tres metres, deu decímetres quadrats. LIMITA: a l’Oest, en 
línia trencada formada per dues rectes de trenta-dos metres i vuit centímetres, i 
cinquanta-dos metres i vuitanta-nou centímetres, amb finca de la mateixa entitat 
compradora; a l’Est, en línia trencada formada també per dues rectes de vint metres i 
cinquanta-cinc centímetres, i seixanta metres i cinquanta-vuit centímetres, amb la resta 
de la major finca de la què procedeix i es segrega, que queda del venedor Sr. Antonio 
Cortés Armadans; i al Nord i Sud, amb els vèrtexs formats per la confluència dels límits 
Est i Oest. Número de referència cadastral, juntament amb el d’altres sis finques és 
5921001DG3052S0001OF.  
 
Al marge de la inscripció segona hi consta la següent nota de data set de noviembre de 
dos mil set: Segons es declara en el document en el que s’ha formalitzat la transmissió 
a la que es refereix l’adjunta inscripició tercera, en els terrenys que constitueixen la 
finca d’aquest número S’HAN REALITZAT ACTIVITATS POTENCIALMENT 
CONTAMINANTS, la qual cosa es fa constar de conformitat amb el que es disposa en 
l’article 8 del R.D. 9/2005 de 14 de gener.  
 
Superfície real 
Segons recent amidament topogràfic la superfície real de la finca és de 368,93 m2. 
 
Titular 
"VALLÉS BUSINESS PARK, S.L.", per compra, en virtut d’escriptura atorgada davant 
del Notari de Barcelona, Fernando Máiz Cal, en data 31 de juliol de 2007. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Mollet del Vallès, al volum 3333, llibre 373 de 
Parets del Vallès, foli 207, finca registral número 3535. 
 
Referència cadastral 
5921001DG3052S0001OF (inclou 6 finques més). 
 
Càrregues 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 2ª, la finca o dret a què es refereix 
dita inscripció, està afecta, juntament amb altres set, durant el termini de CINC anys a 
comptar a partir del dia divuit de setembre de dos mil set, 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, havent quedat alliberada de dita afecció, 
juntament amb altres set, per la quantitat de nou mil dos-cents cinquanta euros, 
satisfets per autoliquidació, segons així resulta de nota estesa al marge de la inscripció 
2ª de la finca nº 3535 de Parets del Vallès, obrant al foli 207 del volum 3333 de l’Arxiu, 
llibre 373. 
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- Afecció.  Segons nota estesa al marge de la inscripció 2ª, la finca o dret a què es refereix 
dita inscripció, està afecta, juntament amb altres set, durant el termini de CINC anys a 
comptar a partir del dia divuit de setembre de dos mil set, 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, havent quedat alliberada de dita afecció, 
juntament amb altres set, per la quantitat de nou mil dos-cents cinquanta euros, 
satisfets per autoliquidació, segons així resulta de nota estesa al marge de la inscripció 
2ª de la finca nº 3535 de Parets del Vallès, obrant al foli 207 del volum 3333 de l’Arxiu, 
llibre 373. 
  
Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 
 
Cancel·lació de nota marginal 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de la nota marginal 
relativa a la declaració que en els terrenys s’han dut a terme activitats potencialment 
contaminants, atès que s’ha procedit a la descontaminació dels terrenys segons els 
requeriments de l’Administració competent, segons s’acredita: 
 

- Amb el certificat emès, en data 28 de novembre de 2017, pel director de 
l’Agència de Residus de Catalunya, en el qual es fa constar que el projecte de 
descontaminació aprovat per aquesta entitat (en data 13 de març de 2009)  i 
l’execució del qual va ser aprovada en data 14 de febrer de 2011, tenia per 
objecte com a àmbit d’actuació la totalitat de la finca cadastral 
5921001DG3052S0001OF. 

- Pel fet que en la mateixa escriptura de compravenda en la qual es va efectuar la 
referida declaració, també es feia constar que aquesta finca registral 3535, 
juntament amb les finques registrals núms. 834, 884, 1909, 1956, 2016 i 3942, 
constituïen una única finca cadastral, la citada finca cadastral 
5921001DG3052S0001OF, i així es fa constar també en la descripció registral de 
les citades finques. 

 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 7 

 
Descripció registral 
RÚSTICA. PORCIÓ DE TERRENY, indivisible, vinya, de procedència del Manso 
Cabassa del terme municipal de Parets del Vallès. Té una superfície de seixanta àrees 
i cinquanta-set centiàrees, i LIMITA: a l’Oest, amb la carretera de Sant Llorenç Savall 
a Llinars, al Nord i a l’Est amb la finca “Can Raget” mitjançant un camí i al Sud amb 
“Automoción S.A.”. 
 
Superfície real 
Segons recent amidament topogràfic la superfície real de la finca és de 5.903,40 m2. 
 
Titular 
"VALLÉS BUSINESS PARK, S.L.", per compra, en virtut d’escriptura atorgada davant 
del Notari de Barcelona, Fernando Máiz Cal, en data 31 de juliol de 2007. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Mollet del Vallès, al volum 3333, llibre 373 de 
Parets del Vallès, foli 216, finca registral número 3942. 
 
Referència cadastral 
5921001DG3052S0001OF (inclou 6 finques més). 
 
Càrregues 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 3ª, la finca o dret a què es refereix 
dita inscripció, està afecta, juntament amb altres set, durant el termini de CINC anys a 
comptar a partir del dia divuit de setembre de dos mil set, 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, havent quedat alliberada de dita afecció, 
juntament amb altres set, per la quantitat de nou mil dos-cents cinquanta euros, 
satisfets per autoliquidació, segons així resulta de nota estesa al marge de la inscripció 
3ª de la finca nº 3942 de Parets del Vallès, obrant al foli 215 del volum 3333 de l’Arxiu, 
llibre 373. 
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 3ª, la finca o dret a què es refereix 
dita inscripció, està afecta, juntament amb altres set, durant el termini de CINC anys a 
comptar a partir del dia divuit de setembre de dos mil set, 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, havent quedat alliberada de dita afecció, 
juntament amb altres set, per la quantitat de nou mil dos-cents cinquanta euros, 
satisfets per autoliquidació, segons així resulta de nota estesa al marge de la inscripció 
3ª de la finca nº 3942 de Parets del Vallès, obrant al foli 215 del volum 3333 de l’Arxiu, 
llibre 373. 
  
Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 



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

 

 53 

 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 8 

 
Descripció registral 
URBANA. MANSO o heretat denominada “Manso Cabassa”, camp en la seva major 
part, plantat de vinya, part bosc i part arenal, amb una casa solar dins d’aquest, 
senyalada amb el número quatre, avui carrer Quarter del Migdia, sense número, 
situada al terme municipal del poble de Parets del Vallès. La mesura superficial de tot 
el que s’ha indicat és de cinc mil cinc-cents vint-i-cinc metres quaranta decímetres 
quadrats, tenint l’edificació una superfície construïda de mil dos-cents deu metres 
quadrats. LIMITA: per l’Orient, part amb Pablo Palau, part amb Josefa Serra, part amb 
Juan Palau, part amb la Riera de Tenes, part amb Antonio Mula, part amb Josefa Serra, 
part amb Juan Palau, part amb Pablo Palou, part amb Isidro Palou i part amb la 
indicada Riera de Tenes; pel Migdia, part amb la carretera antiga que es dirigeix de 
Mollet a Parets, part amb el Manso Berenguer, propi de la Sra. Rosa Sallent, part amb 
Francisco Torres i part amb un subjecte conegut com Marellant de Montmeló; per 
Ponent, part amb Jaume Galvany, part amb Lorenzo Armadans, part amb Andrés 
Verdaguer, part amb Pablo Palau, part amb José Clapés, part amb Joaquín Flaquer i 
part amb W. Valls de Granollers, terrenys tots del Manso Riera; i pel Nord, part amb 
Juan Diví, part amb Esteban Serra i part amb la carretera de Mollet. 
 

Superfície real 
Segons recent amidament topogràfic la superfície real de la finca és de 5.430,23 m2. 
 

Titular 
El ple domini pertany a ISABEL, EULALIA, ROSA, JACINTO, IGNACIO Y JOAN 
OLIVER MANÉN, per sisenes parts indivises, en virtut d’escriptura atorgada davant 
del Notari de Barcelona, José Bauza Corchs, en data 17 de febrer de 2012. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Mollet del Vallès, al volum 3550, llibre 435 de 
Parets del Vallès, foli 203, finca registral número 916. 
 
Referència cadastral 
6021602DG3062S0001SK (inclou també la finca aportada número 9). 
 
Càrregues 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 5a, la finca o dret a què es refereix 
dita inscripció està afecta, juntament amb una altra, durant el termini de CINC anys a 
comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al pagament de la 
liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost de Successions 
i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció per la quantitat de set mil set-
cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, satisfets per autoliquidació, segons 
resulta de la nota estesa al marge de la inscripció 5ª de la finca nº 916 de Parets del 
Vallès, al foli 203 del volum 3550 de l’Arxiu, llibre 435.  
 

- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 5a, la finca o dret a què es refereix 
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dita inscripció està afecta, juntament amb una altra, durant el termini de CINC anys a 
comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al pagament de la 
liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost de Successions 
i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció per la quantitat de set mil set-
cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, satisfets per autoliquidació, segons 
resulta de la nota estesa al marge de la inscripció 5ª de la finca nº 916 de Parets del 
Vallès, al foli 203 del volum 3550 de l’Arxiu, llibre 435.  
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 5a, la finca o dret a què es refereix 
dita inscripció està afecta, juntament amb una altra, durant el termini de CINC anys a 
comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al pagament de la 
liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost de Successions 
i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció per la quantitat de set mil set-
cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, satisfets per autoliquidació, segons 
resulta de la nota estesa al marge de la inscripció 5ª de la finca nº 916 de Parets del 
Vallès, al foli 203 del volum 3550 de l’Arxiu, llibre 435.  
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 5a, la finca o dret a què es refereix 
dita inscripció està afecta, juntament amb una altra, durant el termini de CINC anys a 
comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al pagament de la 
liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost de Successions 
i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció per la quantitat de set mil set-
cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, satisfets per autoliquidació, segons 
resulta de la nota estesa al marge de la inscripció 5ª de la finca nº 916 de Parets del 
Vallès, al foli 203 del volum 3550 de l’Arxiu, llibre 435.  
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 5a, la finca o dret a què es refereix 
dita inscripció està afecta, juntament amb una altra, durant el termini de CINC anys a 
comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al pagament de la 
liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost de Successions 
i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció per la quantitat de set mil set-
cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, satisfets per autoliquidació, segons 
resulta de la nota estesa al marge de la inscripció 5ª de la finca nº 916 de Parets del 
Vallès, al foli 203 del volum 3550 de l’Arxiu, llibre 435.  
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 5a, la finca o dret a què es refereix 
dita inscripció està afecta, juntament amb una altra, durant el termini de CINC anys a 
comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al pagament de la 
liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost de Successions 
i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció per la quantitat de set mil set-
cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, satisfets per autoliquidació, segons 
resulta de la nota estesa al marge de la inscripció 5ª de la finca nº 916 de Parets del 
Vallès, al foli 203 del volum 3550 de l’Arxiu, llibre 435.  
 
Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 
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Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 9 

 
Descripció 
 
URBANA. PORCIÓ DE TERRENY plantada de ceps, secà, de cabuda sis mil dos-cents 
vint-i-un metres amb seixanta decímetres quadrats, de pertinences del Manso Cabassa 
del terme municipal de Parets del Vallès; LIMITA: a l’Est, amb terra establerta al Sr. 
Juan Sors; al Sud, amb terra esablerta al Sr. Ramón Navarro; a l’Oest, amb terres de 
casa Riera; i al Nord, amb terra del Sr. Lorenzo Armadans que també posseeix a títol 
d’establiment. 
 
Superfície real 
Segons recent amidament topogràfic la superfície real de la finca és de 6.488,62 m2. 
 
Titulars 
El ple domini pertany a ISABEL, EULALIA, ROSA, JACINTO, IGNACIO Y JOAN 
OLIVER MANÉN, per sisenes parts indivises, en virtut d’escriptura atorgada davant 
del Notari de Barcelona, José Bauza Corchs, en data 17 de febrer de 2012.  
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Mollet del Vallès, al volum 3550, llibre 435 de 
Parets del Vallès, foli 208, finca registral número 917. 
 
Referència cadastral 
6021602DG3062S0001SK (inclou també la finca aportada número 8). 
 
Càrregues 
- 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. Taxada la finca, a efectes de 
subhasta, en la quantitat d’un milió cinc-cents noranta-tres mil quatre-cents euros. 
Segons resulta de la inscripció 5a de la finca núm. 917 de Parets del Vallès, i de nota 
estesa al marge de la mateixa finca, obrants al foli 208 del tom 3550 de l’arxiu, llibre 
435, de dates vint-i-u d’octubre de dos mil catorze i tretze de gener de dos mil quinze, 
respectivament. 
  

- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 5a, 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 
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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. 
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es refereix 
dita inscripció està afecta, juntament amb una altra, durant el termini de CINC anys a 
comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al pagament de la 
liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost de Successions 
i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció per la quantitat de set mil set-
cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, satisfets per autoliquidació, segons 
resulta de la nota estesa al marge de la inscripció 6ª de la finca nº 917 de Parets del 
Vallès, al foli 209 del volum 3550 de l’Arxiu, llibre 435.  
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es refereix 
dita inscripció està afecta, juntament amb una altra, durant el termini de CINC anys a 
comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al pagament de la 
liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost de Successions 
i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció per la quantitat de set mil set-
cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, satisfets per autoliquidació, segons 
resulta de la nota estesa al marge de la inscripció 6ª de la finca nº 917 de Parets del 
Vallès, al foli 209 del volum 3550 de l’Arxiu, llibre 435.  
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es refereix 
dita inscripció està afecta, juntament amb una altra, durant el termini de CINC anys a 
comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al pagament de la 
liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost de Successions 
i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció per la quantitat de set mil set-
cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, satisfets per autoliquidació, segons 
resulta de la nota estesa al marge de la inscripció 6ª de la finca nº 917 de Parets del 
Vallès, al foli 209 del volum 3550 de l’Arxiu, llibre 435.  
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es refereix 
dita inscripció està afecta, juntament amb una altra, durant el termini de CINC anys a 
comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al pagament de la 
liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost de Successions 
i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció per la quantitat de set mil set-
cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, satisfets per autoliquidació, segons 
resulta de la nota estesa al marge de la inscripció 6ª de la finca nº 917 de Parets del 
Vallès, al foli 209 del volum 3550 de l’Arxiu, llibre 435.  
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es refereix 
dita inscripció està afecta, juntament amb una altra, durant el termini de CINC anys a 
comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al pagament de la 
liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost de Successions 
i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció per la quantitat de set mil set-
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cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, satisfets per autoliquidació, segons 
resulta de la nota estesa al marge de la inscripció 6ª de la finca nº 917 de Parets del 
Vallès, al foli 209 del volum 3550 de l’Arxiu, llibre 435.  
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es refereix 
dita inscripció està afecta, juntament amb una altra, durant el termini de CINC anys a 
comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al pagament de la 
liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost de Successions 
i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció per la quantitat de set mil set-
cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, satisfets per autoliquidació, segons 
resulta de la nota estesa al marge de la inscripció 6ª de la finca nº 917 de Parets del 
Vallès, al foli 209 del volum 3550 de l’Arxiu, llibre 435.  
 
Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 
 
Cancel·lació d’hipoteca 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de la hipoteca unilateral 
a favor de l’Ajuntament de Parets del Vallès, atès que ha vençut el termini de garantia 
de la referida hipoteca i, en tot cas, en compliment de l’article 161 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme (aprovat pel Decret 305/2006), d’acord amb el qual l’aprovació 
definitiva del present projecte de reparcel·lació, en el que es fa constar l’afecció de les 
finques resultants al pagament del saldo de la liquidació definitiva de les despeses 
d’urbanització i les altres despeses del projecte, implica la cancel·lació de les garanties 
prestades als efectes d’assegurar l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constitució de 
garantia per l’import del 12% del valor de les obres d’urbanització que exigeixen els 
articles 106.3 i 107.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 10 

 
Descripció registral 
RÚSTICA. PEÇA DE TERRA de conreu, secà, de cabuda sis quartins equivalents a 
divuit àrees trenta-sis centiàrees, junt amb la casa de planta baixa que en ella existeix 
edificada, assenyalada de número deu, que mesura seixanta-sis pams de llarg iguals a 
dotze metres vuitanta-tres centímetres i d’ample trenta-quatre pams equivalents a sis 
metres seixanta-un centímetres, situat tot al terme municipal de Parets del Vallès, i de 
pertinences del Manso Cabassa, LLIDA: per Orient, amb Juan Oliver abans Juan Palou 
mitjançant una paret mitgera; per Migdia amb Juan i Tomás Palou; a Ponent, amb dit 
Juan Oliver dret-havent de Ramón Congost i pel Nord amb Antonio Mulà; però segons 
escriptura de rectificació que s’acompanya, la descripció de la finca és com segueix: 
CASA de planta baixa assenyalada de número deu, amb un pati a la part d’Orient en 
el que existeix també un porxo o cobert i entre aquests i la casa l’indicat pas comú als 
propietaris d’ambdues finques i una porció de terra conreu secà unida a la casa, 
ocupant aquesta i el pati una superfície de tres-cents setze metres quadrats i el terreny 
contigu mil cent disset metres també quadrats, situat tot al terme municipal de Parets 
del Vallès i de pertinences al Manso Cabassa. LIMITA: per l’Orient amb Juan Oliver i 
part amb Raymunda Calzada; pel Migdia amb el referit Juan Oliver; a Ponent amb el 
propi Juan Oliver mitjançant camí i part amb el passadís comú als propietaris 
d’ambdues finques i pel Nord amb la finca de la referida Raymunda Calzada 
mitjançant en part el referit camí també comú de tres metres d’ample.  
 
Superfície real 
Segons recent amidament topogràfic la superfície real de la finca és de 1.686,52 m2. 
 
Titular 
JOSEP CORTÉS CASALS, per propietat, en virtut d’escriptura atorgada davant del 
Notari de Mataró, Rafael Bonete Bertolín, en data 26 de març de 2003. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Parets del Vallès, al volum 2883, llibre 271 de 
Parets del Vallès, foli 152, finca registral número 310. 
 
Referència cadastral 
6021606DG3062S0001WK (inclou també la finca aportada núm. 11). 
 
Càrregues 
- Afecció. Afecta, juntament amb una altra, durant el termini de CINC anys a comptar 
a partir del dia vint-i-sis d’agost de dos mil tres, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost de Successions i Donacions, 
havent estat abonat l’import de tres mil vuit-cents onze euros i quaranta-tres cèntims 
d’euro en concepte de liquidació provisional, segons així resulta de nota estesa al 
marge de la inscripció 8ª de la finca nº 310 de Parets del Vallès, al foli 152 del volum 
2883 de l’Arxiu, llibre 271.  
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- Afecció. Afecta al pagament de quatre-cents vint-i-tres euros i quaranta-nou cèntims 
d’euro, per la liquidació caucional de l’Impost de Successions i Donacions, de 
conformitat amb l’article 9 R.D. 1629/91, en previsió de la consolidació de ple domini 
de la finca, segons així resulta de nota de data vint-i-sis d’agost de dos mil tres estesa 
al marge de la inscripció 8ª de la finca 310, obrant al foli 152 del volum 2883 de l’Arxiu, 
llibre 271. 
 
- 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-cinc de maig de dos mil set, al pagament de la liquidació o liquidacions que en 
el seu cas puguin girar-se per l’Impost de Successions i Donacions, en els termes 
establerts en els números 3 i 4 de l’article 100 del Reial Decret 1629/1991 de 8 de 
novembre, al haver-se presentat el document a què es refereix dita inscripció en la 
Oficina Liquidadora corresponent, havent-se conservat còpia per a la seva 
comprovació, segons així resulta de nota estesa al marge de la inscripció 9ª de la finca 
310, obrant al foli 152 del volum 2883 de l’Arxiu, llibre 271. 
 
Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 
 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
 



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

 

 62 

FINCA APORTADA NÚM. 11 

 
Descripció registral 
URBANA. CASA composada de planta baixa i primer pis, assenyalada de número 
onze, al Barri de l’Escorxador del terme municipal de Parets, en estat semi-ruinós, casa 
la qual es troba construida dins una porció de terreny de superfície dos-cents vint-i-sis 
metres setanta-cinc decímetres quadrats, corresponent a la casa, noranta-un metres 
quadrats, i de la resta no edificada està destinada a pati. LIMITA juntament: al Nord, 
en una línia trencada formada per dues rectes, una de catorze metres i una altra de dos 
metres cinquanta centímetres, amb finca de la mateixa procedencia de Juan Verdaguer, 
mitjançant pas comú entre ambdues finques, a l’Est, en línia d’onze metres cinquanta 
centímetres, al Sud, en línia de quinze metres cinquanta centímetres, i a l’Oest en línia 
de dinou metres, amb el Sr. Antonio Cortés Armadans. 
 
Superfície real 
Segons recent amidament topogràfic la superfície real de la finca és de 229,89 m2. 
 
Titular 
- La nua propietat pertany a JOSEP CORTÉS CASALS. 
- L’úsdefruit correspon a ANTONIO CORTÉS ARMADANS. 
En virtut d’escriptura atorgada davant del Notari de Mataró, Rafael Bonete Bertolín, 
en data 26 de març de 2003. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Parets del Vallès, al volum 2883, llibre 271 de 
Parets del Vallès, foli 157, finca registral número 1245. 
 
Referència cadastral 
6021602DG3062S0001SK (inclou també la finca aportada número 10). 
 
Càrregues 
- Afecció. Afecta, juntament amb una altra, durant el termini de CINC anys a comptar 
a partir del dia vint-i-sis d’agost de dos mil tres, al pagament de la liquidació o 
liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per l’Impost de Successions i Donacions, 
havent estat abonat l’import de tres mil vuit-cents onze euros i quaranta-tres cèntims 
d’euro en concepte de liquidació provisional, 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.  
 

- Afecció. Afecta al pagament de quatre-cents vint-i-tres euros i quaranta-nou cèntims 
d’euro, per la liquidació caucional de l’Impost de Successions i Donacions, de 
conformitat amb l’article 9 R.D. 1629/91, en previsió de la consolidació de ple domini 
de la finca, segons així resulta de nota de data vint-i-sis d’agost de dos mil tres estesa 
al marge de la inscripció 5ª de la finca 1245, obrant al foli 157 del volum 2883 de l’Arxiu, 
llibre 271. 
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- 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.  
 
Arrendataris 
Lliure d’arrendataris 
 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 12 

 
Descripció registral 
RÚSTICA. PORCIÓ DE TERRA part vinya i part campa en el terme municipal de 
Parets del Vallès de pertinences al Manso Cabassa, de cabuda noranta-una àrees, 
setanta-quatre centiàrees i vint-i-cinc decímetres quadrats. LIMITA: Nord, finca de 
Joan Oliver; Sud, carrer; Est, camí i Oest, finques de les companyies Catelsa i 
Bendiberica.  
 

Superfície real 
Segons recent amidament topogràfic la superfície real de la finca és de 8.653,05 m2. 
 

Titular 
JOSEP CORTÉS CASALS i ALBERTO CORTÉS CASALS, en ple domini, per iguals 
meitats indivises, per donació, en virtut d’escriptura atorgada pel Notari de Mataró, 
Rafael Bonete Bertolín, en data 26 de març de 2003. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Parets del Vallès, al volum 2913, llibre 280 de 
Parets del Vallès, foli 201, finca registral número 312. 
 
Referència cadastral 
5921003DG3052S0001RF. 
 
Càrregues 

- 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. Taxada la finca, a efectes de 
subhasta, en la quantitat de dos milions tres-cents quaranta-nou mil sis-cents euros. 
Segons resulta de la inscripció 9a de la finca núm. 312 de Parets del Vallès, i de nota 
estesa al marge de la mateixa finca, obrants al foli 201 del tom 2913 de l’arxiu, llibre 
280, de dates vint-i-u d’octubre de dos mil catorze i tretze de gener de dos mil quinze, 
respectivament. 
 

- 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 
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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. 
 

Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 
 
Cancel·lació d’hipoteca 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de la hipoteca unilateral 
a favor de l’Ajuntament de Parets del Vallès, atès que ha vençut el termini de garantia 
de la referida hipoteca i, en tot cas, en compliment de l’article 161 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme (aprovat pel Decret 305/2006), d’acord amb el qual l’aprovació 
definitiva del present projecte de reparcel·lació, en el que es fa constar l’afecció de les 
finques resultants al pagament del saldo de la liquidació definitiva de les despeses 
d’urbanització i les altres despeses del projecte, implica la cancel·lació de les garanties 
prestades als efectes d’assegurar l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constitució de 
garantia per l’import del 12% del valor de les obres d’urbanització que exigeixen els 
articles 106.3 i 107.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 13 

 
Descripció 
URBANA. PORCIÓ DE TERRENY situada al terme municipal de PARETS DEL 
VALLÈS i en el seu nucli urbà anomenat “Barri de l’Escorxador”, amb front al carrer 
Lepant, sense número, zona de blocs aïllats residencial semi-intensius; de superfície 

real, segons recent amidament topogràfic, de 730,23 m2. LIMITA: al davant, Nord, amb 
el carrer Lepant; a l’Est, amb finca de la mateixa propietària i família Oliver; a l’Oest, 
amb finca de la que se segrega; i al Sud, amb finques de les famílies Cortés i Oliver.  
 

Aquesta finca forma part i se segrega de la finca següent: 
 

URBANA. PORCIÓ DE TERRENY situada al terme municipal de PARETS DEL 
VALLÈS i en el seu nucli urbà anomenat “Barri de l’Escorxador”, amb front al 
carrer Lepant, sense número, de superfície mil tres-cents vint metres quadrats, 
equivalents a 33.000 pams, també quadrats. LIMITA: al davant, Nord, amb el 
carrer Lepant; a l’Est, amb finca de la mateixa propietària i Juan Oliver; a l’Oest, 
amb dues finques de la mateixa propietària; i al Sud, amb Juan Oliver i un camí. 
 
Com a conseqüència de l’anterior segregació, queda una resta de finca la 
descripció de la qual és la següent: 
 
URBANA. PORCIÓ DE TERRENY situada al terme municipal de PARETS DEL 
VALLÈS i en el seu nucli urbà anomenat “Barri de l’Escorxador”, amb front al 
carrer Lepant, sense número, de superfície cinc-cents vuitanta nou metres 
quadrats setanta-set centímetres també quadrats. LIMITA: al davant, Nord, 
amb el carrer Lepant; a l’Est, amb finca segregada; a l’Oest, amb finca edificada 
del carrer Lepant; i al Sud, amb Juan Oliver i un camí. 

 
Titular 
BONANOVA CONSTRUCTORA PROMOTORA SA, en virtut d’escriptura de fusió 
per absorció atorgada davant del Notari de Barcelona, Jesús-Luis Jiménez Pérez, en 
data 16 de juliol de 2002. 
 
Dades registrals 
Inscrita la finca matriu al Registre de la Propietat de Parets del Vallès, al volum 2048, 
llibre 118 de Parets del Vallès, foli 40, finca registral número 4354. 
 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la Propietat la inscripció de la finca segregada. 
 
Referència cadastral 
6021604DG3062S0001UK i 6021603DG3062S0001ZK (aquesta darrera també inclou la 
finca aportada número 14). 
 
Càrregues 
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- Afecció. Afecta, juntament amb una altra, durant el termini de CINC anys, a comptar 
a partir del dia catorze de febrer de dos mil tres, 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 pagment del referit impost ha sigut 
declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons així resulta de nota estesa al marge 
de la inscripció 6ª de la finca nº 4354, obrant al foli 40 del volum 2048 de l’Arxiu, llibre 
118 de Parets del Vallès.  
 

Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 
 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 14 

 
Descripció registral 
URBANA. PORCIÓ DE TERRENY situada al terme municipal de PARETS DEL 
VALLÈS i en el seu nucli urbà anomenat “Barri de l’Escorxador”, amb front al carrer 
Lepant, sense número, zona de blocs aïllats residencials semi-intensiva; de superfície 
mil dos-cents dotze metres quadrats. LIMITA: al front, Nord, carrer Lepant; a l’Est, 
amb finca de Juan Oliver; a l’Oest, amb altra finca de la mateixa propietària; i al Sud, 
amb Juan Oliver.  
 

Superfície real 
Segons recent amidament topogràfic la superfície real de la finca és de 1.213,75 m2. 
 

Titular 
BONANOVA CONSTRUCTORA PROMOTORA S.A., en virtut d’escriptura de fusió 
per absorció atorgada davant del Notari de Barcelona, Jesús-Luis Jiménez Pérez, en 
data 16 de juliol de 2002. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Parets del Vallès, al volum 2048, llibre 118 de 
Parets del Vallès, foli 44, finca registral número 3839. 
 
Referència cadastral 
6021603DG3062S0001ZK 
 
Càrregues 
- Afecció. Afecta, juntament amb una altra, durant el termini de CINC anys, a comptar 
a partir del dia catorze de febrer de dos mil tres, 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 pagment del referit impost ha sigut 
declarada EXEMPTA per autoliquidació, segons així resulta de nota estesa al marge 
de la inscripció 6ª de la finca nº 4354, obrant al foli 44 del volum 2048 de l’Arxiu, llibre 
118 de Parets del Vallès.  
 

Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 
 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
 



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

 

 69 

FINCA APORTADA NÚM. 15a-1 

 
Descripció registral 
URBANA. NÚMERO U. NAU INDUSTRIAL assenyalada amb el número u de l’edifici 
industrial situat al terme municipal de Parets del Vallès, en el quilòmetre 1’150 de la 
carretera de Lliçà de Vall. Consta de planta baixa únicament i sense distribució interior, 
ocupant una superfície de tres-cents trenta-set metres, cinquanta decímetres quadrats. 
LIMITA: al Nord, en línia de quinze metres, amb zona d’accés comuna; a l’Oest, en 
línia de vint-i-dos metres, cinquanta centímetres, amb la citada zona d’accés comuna; 
a l’Est, amb la entitat número tres; i al Sud, amb la entitat número dos. Té assignat un 
coeficient de sis enters, vint-i-cinc centèsimes per cent. Forma part integrant en règim 
de propietat horitzontal, de la finca inscrita amb el número 2.514, al foli 96, del volum 
578 de l’arxiu, llibre 26 de Parets del Vallès, inscripció 2a.  
 

Superfície real 
A aquesta finca li correspon una participació del 6,25 per cent respecte al sòl sobre el 
qual es va constituir el règim de propietat horitzontal, sòl que té una superfície real, 
segons recent amidament topogràfic, d’ONZE MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE 
METRES QUARANTA CENTÍMETRES QUADRATS de sòl (11.774,40 m2). 
 
Titular 
MUVI SA, per compravenda, en virtut d’escriptura atorgada davant del Notari de 
Gernika-Luno, Juan Ignacio Bustamante Esparza, en data 29 de desembre de 1994. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Parets del Vallès, al volum 1212, llibre 54 de 
Parets del Vallès, foli 19, finca registral número 5231. 
 
Referència cadastral 
5919001DG3051N0001FS 
 
Càrregues 
Lliure de càrregues. 
 
Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 
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FINCA APORTADA NÚM. 15a-2 

 
Descripció registral 
URBANA. NÚMERO DOS. NAU INDUSTRIAL assenyalada amb el número dos, de 
l’edifici industrial situat al terme municipal de Parets del Vallès, en el quilòmetre 1’150 
de la carretera de Lliçà de Vall. Consta de planta baixa únicament i sense distribució 
interior, ocupant una superfície de tres-cents trenta-set metres, cinquanta decímetres 
quadrats. LIMITA: al Nord, en línia de quinze metres, amb zona d’accés comuna; a 
l’Oest, en línia de vint-i-dos metres, cinquanta centímetres, amb la citada zona d’accés 
comuna; a l’Est, en línia de vint-i-dos metres, cinquanta centímetres, amb l’entitat 
número quatre; i al Sud, en línia de quinze metres, amb la referida zona d’accés 
comuna. Té assignat un coeficient de sis enters, vint-i-cinc centèsimes per cent. Forma 
part integrant en règim de propietat horitzontal, de la finca inscrita amb el número 
2.514, al foli 96, del volum 578 de l’arxiu, llibre 26 de Parets del Vallès, inscripció 2a.  
 

Superfície real 
A aquesta finca li correspon una participació del 6,25 per cent respecte al sòl sobre la 
qual es va constituir el règim de propietat horitzontal, sòl que té una superfície real, 
segons recent amidament topogràfic, d’ONZE MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE 
METRES QUARANTA CENTÍMETRES QUADRATS de sòl (11.774,40 m2). 
 
Titular 
MUVI SA, per compravenda, en virtut d’escriptura atorgada davant del Notari de 
Gernika-Luno, Juan Ignacio Bustamante Esparza, en data 29 de desembre de 1994. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Parets del Vallès, al volum 1212, llibre 54 de 
Parets del Vallès, foli 22, finca registral número 5232. 
 
Referència cadastral 
5919001DG3051N0002GD 
 
Càrregues 
Lliure de càrregues. 
 
Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 
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FINCA APORTADA NÚM. 15a-3 

 
Descripció registral 
URBANA. NÚMERO TRES. NAU INDUSTRIAL assenyalada amb el número tres de 
l’edifici industrial situat al terme municipal de Parets del Vallès, en el quilòmetre 1’150 
de la carretera de Lliçà de Vall. Consta de planta baixa únicament i sense distribució 
interior, ocupant una superfície de tres-cents trenta-set metres, cinquanta decímetres 
quadrats. LIMITA: al Nord, en línia de quinze metres, amb zona d’accés comuna; a 
l’Est, en línia de vint-i-dos metres, cinquanta centímetres, amb la resta de la finca 
matriu no edificada; a l’Oest, en línia de vint-i-dos metres, cinquanta centímetres, amb 
l’entitat número u; i al Sud, en línia de quinze metres, amb l’entitat número quatre. Se 
li assigna un coeficient de sis enters, vint-i-cinc centèsimes per cent. Forma part 
integrant en règim de propietat horitzontal, de la finca inscrita amb el número 2.514, 
al foli 96, del volum 578 de l’arxiu, llibre 26 de Parets del Vallès, inscripció 2a.  
 

Superfície real 
A aquesta finca li correspon una participació del 6,25 per cent respecte al sòl sobre la 
qual es va constituir el règim de propietat horitzontal, sòl que té una superfície real, 
segons recent amidament topogràfic, d’ONZE MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE 
METRES QUARANTA CENTÍMETRES QUADRATS de sòl (11.774,40 m2). 
 
Titular 
INVERSIONES VALLESANAS SL, per aportació, en virtut d’escriptura atorgada 
davant del Notari de Barcelona, Joaquín Borruel Otín, en data 11 de juny de 1998. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Parets del Vallès, al volum 1212, llibre 54 de 
Parets del Vallès, foli 26, finca registral número 5233. 
 
Referència cadastral 
5919001DG3051N0003HF 
 
Càrregues 
- 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 
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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 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 
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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. 
 
Arrendataris 
La finca està arrendada a JESÚS A. NARVAEZ PEREZ, ARMANDO NOGALES 
GARCÍA i ANTONIO PEREZ MARTIN. 
 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 15a-4 

 
Descripció registral 
URBANA. NÚMERO QUATRE. NAU INDUSTRIAL assenyalada amb el número 
quatre, de l’edifici industrial situat al terme municipal de Parets del Vallès, en el 
quilòmetre 1’150 de la carretera de Lliçà de Vall. Consta de planta baixa únicament i 
sense distribució interior, ocupant una superfície de tres-cents trenta-set metres, 
cinquanta decímetres quadrats. LIMITA: al Nord, en línia de quinze metres, amb 
l’entitat número tres; a l’Est, en línia de vint-i-dos metres, cinquanta centímetres, amb 
la resta del solar no edificat; al Sud, en línia de quinze metres, amb zona d’accés 
comuna; i a l’Oest, en línia de vint-i-dos metres, cinquanta centímetres, amb l’entitat 
número dos. Se li assigna un coeficient de sis enters vint-i-cinc centèsimes per cent. 
Forma part integrant en règim de propietat horitzontal, de la finca inscrita amb el 
número 2.514, al foli 96, del volum 578 de l’Arxiu, llibre 26 de Parets del Vallès, 
inscripció 2a.  
 

Superfície real 
A aquesta finca li correspon una participació del 6,25 per cent respecte al sòl sobre la 
qual es va constituir el règim de propietat horitzontal, sòl que té una superfície real, 
segons recent amidament topogràfic, d’ONZE MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE 
METRES QUARANTA CENTÍMETRES QUADRATS de sòl (11.774,40 m2). 
 

Titular 
MARIA DEL CARMEN MARSAL VIDAL, per divisió en propietat horitzontal en 
virtut d’escriptura atorgada davant del Notari de Montornès del Vallès, Jaime Manuel 
Castro Fernández, en data 21 de novembre de 1980. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Parets del Vallès, al volum 2064, llibre 121 de 
Parets del Vallès, foli 162, finca registral número 5234. 
 
Referència cadastral 
5919001DG3051N0004JG 
 
Càrregues 
- 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. Taxada la finca, a efectes de 
subhasta, en la quantitat de vuitanta-sis mil quatre-cents noranta-quatre euros i tretze 
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cèntims d’euro. Segons resulta de la inscripció 4a de la finca núm. 5234 de Parets del 
Vallès, i de nota estesa al marge de la mateixa finca, obrants als folis 162 del tom 2064 
de l’arxiu, llibre 121, de dates vint d’octubre de dos mil catorze i tretze de gener de dos 
mil quinze, respectivament. 
 
- 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 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. 
 
Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 
 
Cancel·lació d’hipoteca 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de la hipoteca unilateral 
a favor de l’Ajuntament de Parets del Vallès, atès que ha vençut el termini de garantia 
de la referida hipoteca i, en tot cas, en compliment de l’article 161 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme (aprovat pel Decret 305/2006), d’acord amb el qual l’aprovació 
definitiva del present projecte de reparcel·lació, en el que es fa constar l’afecció de les 
finques resultants al pagament del saldo de la liquidació definitiva de les despeses 
d’urbanització i les altres despeses del projecte, implica la cancel·lació de les garanties 
prestades als efectes d’assegurar l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constitució de 
garantia per l’import del 12% del valor de les obres d’urbanització que exigeixen els 
articles 106.3 i 107.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 15a-5 

 
Descripció registral 
URBANA. NÚMERO CINC. NAU INDUSTRIAL assenyalada amb el número cinc, del 
complex industrial situat en el quilòmetre 1’150 de la carretera de Lliçà de Vall al terme 
municipal de Parets del Vallès. Consta de planta baixa únicament i sense distribució 
interior, ocupant una superfície de tres-cents trenta-set metres, cinquanta decímetres 
quadrats. LIMITA: al Nord, amb una zona d’accés comuna; a l’Est, amb l’entitat 
número set; l’Oest, amb l’entitat número tres ; i al Sud, amb l’entitat número sis. Se li 
assigna un coeficient de sis enters vint-i-cinc centèsimes per cent, en els elements 
comuns del total immoble. Forma part integrant en règim de propietat horitzontal, de 
la finca inscrita amb el número 2.514, al foli 34, del volum 578 de l’arxiu, llibre 26 de 
Parets del Vallès, inscripció 4a.  
 

Superfície real 
A aquesta finca li correspon una participació del 6,25 per cent respecte al sòl sobre la 
qual es va constituir el règim de propietat horitzontal, sòl que té una superfície real, 
segons recent amidament topogràfic, d’ONZE MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE 
METRES QUARANTA CENTÍMETRES QUADRATS de sòl (11.774,40 m2). 
 

Titular 
MARIA DEL CARMEN MARSAL VIDAL, per divisió en propietat horitzontal en 
virtut d’escriptura atorgada davant del Notari de Barcelona, Jaime M. de Castro 
Fernandez, en data 7 de juliol de 1983. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Parets del Vallès, al volum 1344, llibre 58 de 
Parets del Vallès, foli 40, finca registral número 5405. 
 
Referència cadastral 
5919001DG3051N0005KH 
 
Càrregues 
AFECCIÓ, durant el termini de DOS ANYS,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 Lliberada per la quantitat de zero pessetes o zero euros. 
 
Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 
 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 15a-6 

 
Descripció registral 
URBANA. NÚMERO SIS. NAU INDUSTRIAL assenyalada amb el número sis, del 
complex industrial situat en el quilòmetre 1’150 de la carretera de Lliçà de Vall al terme 
municipal de Parets del Vallès. Consta de planta baixa únicament i sense distribució 
interior, ocupant una superfície de tres-cents trenta-set metres, cinquanta decímetres 
quadrats. LIMITA: al Nord, amb l’entitat número cinc; a l’Est, amb l’entitat número 
vuit; l’Oest, amb l’entitat número quatre; i al Sud, amb zona d’accés comuna. Se li 
assigna un coeficient de sis enters amb vint-i-cinc centèsimes per cent en els elements 
comuns del total de l’immoble. Forma part integrant en règim de propietat horitzontal, 
de la finca inscrita amb el número 2.514, al foli 34, del volum 578 de l’arxiu, llibre 26 
de Parets del Vallès, inscripció 4a. 
 

Superfície real 
A aquesta finca li correspon una participació del 6,25 per cent respecte al sòl sobre la 
qual es va constituir el règim de propietat horitzontal, sòl que té una superfície real, 
segons recent amidament topogràfic, d’ONZE MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE 
METRES QUARANTA CENTÍMETRES QUADRATS de sòl (11.774,40 m2). 
 
Titular 
INVERSIONES VALLESANAS SL, per aportació, en virtut d’escriptura atorgada 
davant del Notari de Barcelona, Luis Figa Faura, en data 4 de juliol de 1984. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Parets del Vallès, al volum 2463, llibre 193 de 
Parets del Vallès, foli 58, finca registral número 5406. 
 
Referència cadastral 
5919001DG3051N0006LJ 
 
Càrregues 
- 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 
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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 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 
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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. 
 

Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 
 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 15a-7 

 
Descripció registral 
URBANA. NÚMERO SET. NAU INDUSTRIAL assenyalada amb el número set, del 
complex industrial situat en el quilòmetre 1’150 de la carretera de Lliçà de Vall al terme 
municipal de Parets del Vallès. Consta de planta baixa únicament i sense distribució 
interior, ocupant una superfície de tres-cents trenta-set metres amb cinquanta 
decímetres quadrats. LIMITA: al Nord, amb zona d’accés comuna; a l’Est, amb l’entitat 
número nou; l’Oest, amb l’entitat número cinc; i al Sud, amb l’entitat número vuit. Se 
li assigna un coeficient de sis enters amb vint-i-cinc centèsimes per cent en els elements 
comuns del total de l’immoble. Forma part integrant en règim de propietat horitzontal, 
de la finca inscrita amb el número 2.514, al foli 34, del volum 578 de l’arxiu, llibre 26 
de Parets del Vallès, inscripció 4a.  
 

Superfície real 
A aquesta finca li correspon una participació del 6,25 per cent respecte al sòl sobre la 
qual es va constituir el règim de propietat horitzontal, sòl que té una superfície real, 
segons recent amidament topogràfic, d’ONZE MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE 
METRES QUARANTA CENTÍMETRES QUADRATS de sòl (11.774,40 m2). 
 
Titular 
INVERSIONES VALLESANAS SL, per aportació, en virtut d’escriptura atorgada 
davant del Notari de Barcelona, Luis Figa Faura, en data 4 de juliol de 1984. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Parets del Vallès, al volum 1344, llibre 58 de 
Parets del Vallès, foli 47, finca registral número 5407. 
 
Referència cadastral 
5919001DG3051N0007BK 
 
Càrregues 
- 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. 5407 de Parets del Vallès, al foli 47 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 la finca ha estat declarada 
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EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al marge de la inscripció 
6a de la finca núm. 5407 de Parets del Vallès, al foli 47 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 la finca ha estat declarada 
EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al marge de la inscripció 
6a de la finca núm. 5407 de Parets del Vallès, al foli 47 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 la finca ha estat declarada 
EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al marge de la inscripció 
6a de la finca núm. 5407 de Parets del Vallès, al foli 47 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 la finca ha estat declarada 
EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al marge de la inscripció 
6a de la finca núm. 5407 de Parets del Vallès, al foli 47 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 la finca ha estat declarada 
EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al marge de la inscripció 
6a de la finca núm. 5407 de Parets del Vallès, al foli 47 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 la finca ha estat declarada 
EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al marge de la inscripció 
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6a de la finca núm. 5407 de Parets del Vallès, al foli 47 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 la finca ha estat declarada 
EXEMPTA per autoliquidació, segons resulta de nota estesa al marge de la inscripció 
6a de la finca núm. 5407 de Parets del Vallès, al foli 47 del tom 1344 de l’arxiu, llibre 
58. 
 
Arrendataris 
Llire d’arrendataris. 
 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 15a-8 

 
Descripció registral 
URBANA. NÚMERO VUIT. NAU INDUSTRIAL assenyalada amb el número vuit, del 
complex industrial situat en el quilòmetre 1’150 de la carretera de Lliçà de Vall, al 
terme municipal de Parets del Vallès. Consta de planta baixa, únicament, i sense 
distribució interior, ocupant una superfície de tres-cents trenta-set metres amb 
cinquanta decímetres quadrats. LIMITA: al Nord, amb l’entitat número set; a l’Est, 
amb l’entitat número deu; l’Oest, amb l’entitat número sis; i al Sud, amb amb zona 
d’accés comuna. Se li assigna un coeficient de sis enters amb vint-i-cinc centèsimes per 
cent. Forma part integrant en règim de propietat horitzontal, de la finca inscrita amb 
el número 2.514, al foli 34, del volum 578 de l’arxiu, llibre 26 de Parets del Vallès, 
inscripció 4a.  
 

Superfície real 
A aquesta finca li correspon una participació del 6,25 per cent respecte al sòl sobre la 
qual es va constituir el règim de propietat horitzontal, sòl que té una superfície real, 
segons recent amidament topogràfic, d’ONZE MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE 
METRES QUARANTA CENTÍMETRES QUADRATS de sòl (11.774,40 m2). 
 
Titular 
INVERSIONES VALLESANAS SL, per aportació, en virtut d’escriptura atorgada 
davant del Notari de Barcelona, Luis Figa Faura, en data 4 de juliol de 1984. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Parets del Vallès, al volum 2290, llibre 157 de 
Parets del Vallès, foli 83, finca registral número 5408. 
 
Referència cadastral 
5919001DG3051N0008ZL 
 
Càrregues 
- 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, Jesús 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. Taxada la finca, a efectes de 
subhasta, en la suma de noranta mil cent cinquanta-un euros i vuitanta-dos cèntims 
d’euro. Segons tot així resulta de la inscripció 5ª de la finca número 5408 de Parets del 
Vallès, obrant al foli 50 del volum 1344 de l’Arxiu, llibre 58, de data onze de juliol de 
mil nou-cents noranta-set. 
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- 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 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 
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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. 
 

Arrendataris 
La finca està arrendada a l’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS. 
 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 15a-9 

 
Descripció registral 
URBANA. NÚMERO NOU. NAU INDUSTRIAL assenyalada amb el número nou, del 
complex industrial situat en el quilòmetre 1’150 de la carretera de Lliçà de Vall, al 
terme municipal de Parets del Vallès. Consta de planta baixa, únicament, i sense 
distribució interior, ocupant una superfície de quatre-cents cinc metres quadrats. 
LIMITA: al Nord, amb zona d’accés comuna; a l’Est, amb l’entitat número onze; l’Oest, 
amb l’entitat número set; i al Sud, amb l’entitat número deu. Se li assigna un coeficient 
de sis enters amb vint-i-cinc centèsimes per cent. Forma part integrant en règim de 
propietat horitzontal, de la finca inscrita amb el número 2.514, al foli 34, del volum 578 
de l’arxiu, llibre 26 de Parets del Vallès, inscripció 4a.  
 

Superfície real 
A aquesta finca li correspon una participació del 6,25 per cent respecte al sòl sobre la 
qual es va constituir el règim de propietat horitzontal, sòl que té una superfície real, 
segons recent amidament topogràfic, d’ONZE MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE 
METRES QUARANTA CENTÍMETRES QUADRATS de sòl (11.774,40 m2). 
 

Titular 
INVERSIONES VALLESANAS SL, per aportació, en virtut d’escriptura atorgada 
davant del Notari de Barcelona, Luis Figa Faura, en data 4 de juliol de 1984. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Parets del Vallès, al volum 1344, llibre 58 de 
Parets del Vallès, foli 51, finca registral número 5409. 
 
Referència cadastral 
5919001DG3051N0009XB 
 
Càrregues 
- 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. 
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- 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 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 
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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. 
 

Arrendataris 
La finca està arrendada a GRUTACONEX, SL. 
 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 15a-10 

 
Descripció registral 
URBANA. NÚMERO DEU. NAU INDUSTRIAL assenyalada amb el número deu, del 
complex industrial situat en el quilòmetre 1’150 de la carretera de Lliçà de Vall, al 
terme municipal de Parets del Vallès. Consta de planta baixa, únicament, i sense 
distribució interior, ocupant una superfície de quatre-cents cinc metres quadrats. 
LIMITA: al Nord, amb l’entitat número nou; a l’Est, amb l’entitat número dotze; l’Oest, 
amb l’entitat número vuit; i al Sud, amb zona d’accés comuna. Se li assigna un 
coeficient de sis enters amb vint-i-cinc centèsimes per cent. Forma part integrant en 
règim de propietat horitzontal, de la finca inscrita amb el número 2.514, al foli 34, del 
volum 578 de l’arxiu, llibre 26 de Parets del Vallès, inscripció 4a.  
 

Superfície real 
A aquesta finca li correspon una participació del 6,25 per cent respecte al sòl sobre la 
qual es va constituir el règim de propietat horitzontal, sòl que té una superfície real, 
segons recent amidament topogràfic, d’ONZE MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE 
METRES QUARANTA CENTÍMETRES QUADRATS de sòl (11.774,40 m2). 
 

Titular 
INVERSIONES VALLESANAS S.L., per aportació, en virtut d’escriptura atorgada 
davant del Notari de Barcelona, Luis Figa Faura, en data 4 de juliol de 1984. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Parets del Vallès, al volum 2111, llibre 129 de 
Parets del Vallès, foli 216, finca registral número 5410. 
 
Referència cadastral 
5919001DG3051N0010BK 
 
Càrregues 
- 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. 
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- 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 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 
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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. 
 
Arrendataris 
La finca està arrendada a GRUTACONEX, SL. 
 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 15a-11 

 
Descripció registral 
URBANA. NÚMERO ONZE. NAU INDUSTRIAL assenyalada amb el número onze, 
del complex industrial situat en el quilòmetre 1’150 de la carretera de Lliçà de Vall, al 
terme municipal de Parets del Vallès. Consta de planta baixa, únicament, i sense 
distribució interior, ocupant una superfície de quatre-cents cinc metres quadrats. 
LIMITA: al Nord, amb zona d’accés comuna; a l’Est, amb l’entitat número tretze; 
l’Oest, amb l’entitat número nou; i al Sud, amb l’entitat número dotze. Se li assigna un 
coeficient de sis enters amb vint-i-cinc centèsimes per cent. Forma part integrant en 
règim de propietat horitzontal, de la finca inscrita amb el número 2.514, al foli 34, del 
volum 578 de l’arxiu, llibre 26 de Parets del Vallès, inscripció 4a.  
 

Superfície real 
A aquesta finca li correspon una participació del 6,25 per cent respecte al sòl sobre la 
qual es va constituir el règim de propietat horitzontal, sòl que té una superfície real, 
segons recent amidament topogràfic, d’ONZE MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE 
METRES QUARANTA CENTÍMETRES QUADRATS de sòl (11.774,40 m2). 
 

Titular 
INVERSIONES VALLESANAS SL, per aportació, en virtut d’escriptura atorgada 
davant del Notari de Barcelona, Luis Figa Faura, en data 4 de juliol de 1984. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Parets del Vallès, al volum 1344, llibre 58 de 
Parets del Vallès, foli 59, finca registral número 5411. 
 
Referència cadastral 
5919001DG3051N0011ZL 
 
Càrregues 
- 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. 



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

 

 93 

 

- 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 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 
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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. 
 

Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 
 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 15a-12 

 
Descripció registral 

URBANA. NÚMERO DOTZE. NAU INDUSTRIAL assenyalada amb el número dotze, 
del complex industrial situat en el quilòmetre 1’150 de la carretera de Lliçà de Vall, al 
terme municipal de Parets del Vallès. Consta de planta baixa, únicament, i sense 
distribució interior, ocupant una superfície de quatre-cents cinc metres quadrats. 
LIMITA: al Nord, amb l’entitat número onze; a l’Est, amb l’entitat número catorze; 
l’Oest, amb l’entitat número deu; i al Sud, amb zona d’accés comuna. Se li assigna un 
coeficient de sis enters amb vint-i-cinc centèsimes per cent. Forma part integrant en 
règim de propietat horitzontal, de la finca inscrita amb el número 2.514, al foli 34, del 
volum 578 de l’arxiu, llibre 26 de Parets del Vallès, inscripció 4a.  
 

Superfície real 
A aquesta finca li correspon una participació del 6,25 per cent respecte al sòl sobre la 
qual es va constituir el règim de propietat horitzontal, sòl que té una superfície real, 
segons recent amidament topogràfic, d’ONZE MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE 
METRES QUARANTA CENTÍMETRES QUADRATS de sòl (11.774,40 m2). 
 

Titular 
INVERSIONES VALLESANAS SL, per aportació, en virtut d’escriptura atorgada 
davant del Notari de Barcelona, Luis Figa Faura, en data 4 de juliol de 1984. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Parets del Vallès, al volum 1344, llibre 58 de 
Parets del Vallès, foli 60, finca registral número 5412. 
 
Referència cadastral 
5919001DG3051N0012XB 
 
Càrregues 
- 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. 
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- 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 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 
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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. 
 
Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 
 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 15a-13 

 
Descripció registral 

URBANA. NÚMERO TRETZE. NAU INDUSTRIAL assenyalada amb el número 
tretze, del complex industrial situat en el quilòmetre 1’150 de la carretera de Lliçà de 
Vall, al terme municipal de Parets del Vallès. Consta de planta baixa, únicament, i 
sense distribució interior, ocupant una superfície de quatre-cents cinc metres quadrats. 
LIMITA: al Nord, amb zona d’accés comuna; a l’Est, amb l’entitat número quinze; 
l’Oest, amb l’entitat número onze; i al Sud, amb l’entitat número catorze. Se li assigna 
un coeficient de sis enters amb vint-i-cinc centèsimes per cent. Forma part integrant en 
règim de propietat horitzontal, de la finca inscrita amb el número 2.514, al foli 34, del 
volum 578 de l’arxiu, llibre 26 de Parets del Vallès, inscripció 4a.  
 

Superfície real 
A aquesta finca li correspon una participació del 6,25 per cent respecte al sòl sobre la 
qual es va constituir el règim de propietat horitzontal, sòl que té una superfície real, 
segons recent amidament topogràfic, d’ONZE MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE 
METRES QUARANTA CENTÍMETRES QUADRATS de sòl (11.774,40 m2). 
 
Titular 
INVERSIONES VALLESANAS SL, per aportació, en virtut d’escriptura atorgada 
davant del Notari de Barcelona, Luis Figa Faura, en data 4 de juliol de 1984. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Parets del Vallès, al volum 1344, llibre 58 de 
Parets del Vallès, foli 65, finca registral número 5413. 
 
Referència cadastral 
5919001DG3051N0013MZ 
 
Càrregues 
- 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. 
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- 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 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 
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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. 
 
Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 
 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 15a-14 

 
Descripció registral 
URBANA. NÚMERO CATORZE. NAU INDUSTRIAL assenyalada amb el número 
catorze, del complex industrial situat en el quilòmetre 1’150 de la carretera de Lliçà de 
Vall, al terme municipal de Parets del Vallès. Consta de planta baixa, únicament, i 
sense distribució interior, ocupant una superfície de quatre-cents cinc metres quadrats. 
LIMITA: al Nord, amb l’entitat número tretze; a l’Est, amb l’entitat número setze; 
l’Oest, amb l’entitat número dotze; i al Sud, amb zona d’accés comuna. Se li assigna un 
coeficient de sis enters amb vint-i-cinc centèsimes per cent. Forma part integrant en 
règim de propietat horitzontal, de la finca inscrita amb el número 2.514, al foli 34, del 
volum 578 de l’arxiu, llibre 26 de Parets del Vallès, inscripció 4a.  
 

Superfície real 
A aquesta finca li correspon una participació del 6,25 per cent respecte al sòl sobre la 
qual es va constituir el règim de propietat horitzontal, sòl que té una superfície real, 
segons recent amidament topogràfic, d’ONZE MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE 
METRES QUARANTA CENTÍMETRES QUADRATS de sòl (11.774,40 m2). 
 

Titular 
INVERSIONES VALLESANAS SL, per propietat, en virtut d’escriptura atorgada 
davant del Notari de Barcelona, Luis Figa Faura, en data 4 de juliol de 1984. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Parets del Vallès, al volum 1344, llibre 58 de 
Parets del Vallès, foli 68, finca registral número 5414. 
 
Referència cadastral 
5919001DG3051N0014QX 
 
Càrregues 
- 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. 
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- 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 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 
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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. 
 
Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 
 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 15a-15 

 
Descripció registral 
URBANA. NÚMERO QUINZE. NAU INDUSTRIAL assenyalada amb el número 
quinze, del complex industrial situat en el quilòmetre 1’150 de la carretera de Lliçà de 
Vall, al terme municipal de Parets del Vallès. Consta de planta baixa, únicament, i 
sense distribució interior, ocupant una superfície de tres-cents seixanta metres 
quadrats. LIMITA: al Nord i Est, amb zona d’accés comuna, amb entrada pel Nord; a 
l’Oest, amb l’entitat número tretze; i al Sud, amb l’entitat número setze. Se li assigna 
un coeficient de sis enters amb vint-i-cinc centèsimes per cent. Forma part integrant en 
règim de propietat horitzontal, de la finca inscrita amb el número 2.514, al foli 34, del 
volum 578 de l’arxiu, llibre 26 de Parets del Vallès, inscripció 4a.  
 

Superfície real 
A aquesta finca li correspon una participació del 6,25 per cent respecte al sòl sobre la 
qual es va constituir el règim de propietat horitzontal, sòl que té una superfície real, 
segons recent amidament topogràfic, d’ONZE MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE 
METRES QUARANTA CENTÍMETRES QUADRATS de sòl (11.774,40 m2). 
 

Titular 
INVERSIONES VALLESANAS SL, per aportació, en virtut d’escriptura atorgada 
davant del Notari de Barcelona, Luis Figa Faura, en data 4 de juliol de 1984. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Parets del Vallès, al volum 1344, llibre 58 de 
Parets del Vallès, foli 71, finca registral número 5415. 
 
Referència cadastral 
5919001DG3051N0015WM 
 
Càrregues 
- 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. 



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

 

 105 

 
- 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 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 
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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. 
 
Arrendataris 
La finca està arrendada a l’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS. 
 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 15a-16 

 
Descripció registral 
URBANA. NÚMERO SETZE. NAU INDUSTRIAL assenyalada amb el número setze, 
del complex industrial situat al quilòmetre 1’150 de la carretera de Lliçà de Vall, al 
terme municipal de Parets del Vallès. Consta de planta baixa, únicament, i sense 
distribució interior, ocupant una superfície de tres-cents seixanta metres quadrats. 
LIMITA: al Nord amb l’entitat número quinze; a l’Oest, amb l’entitat número catorze; 
i a l’Est i al Sud, amb zona d’accés comuna, amb entrada per aquest últim límit. Se li 
assigna un coeficient de sis enters amb vint-i-cinc centèsimes per cent. Forma part 
integrant en règim de propietat horitzontal, de la finca inscrita amb el número 2.514, 
al foli 34, del volum 578 de l’arxiu, llibre 26 de Parets del Vallès, inscripció 4a.  
 

Superfície real 
A aquesta finca li correspon una participació del 6,25 per cent respecte al sòl sobre la 
qual es va constituir el règim de propietat horitzontal, sòl que té una superfície real, 
segons recent amidament topogràfic, d’ONZE MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE 
METRES QUARANTA CENTÍMETRES QUADRATS de sòl (11.774,40 m2). 
 

Titular 
INVERSIONES VALLESANAS SL, per aportació, en virtut d’escriptura atorgada 
davant del Notari de Barcelona, Luis Figa Faura, en data 4 de juliol de 1984. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Parets del Vallès, al volum 1344, llibre 58 de 
Parets del Vallès, foli 74, finca registral número 5416. 
 
Referència cadastral 
5919001DG3051N0016EQ 
 
Càrregues 
- 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. 
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- 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 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 
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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. 
 
Arrendataris 
La finca està arrendada a l’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS. 
 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita al Sr. Registrador de la propietat la cancel·lació de les afeccions fiscals 
caducades. 
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FINCA APORTADA NÚM. 15b 

 
Descripció registral 
PORCIÓ DE TERRENY ubicada al terme municipal de Parets, al kilòmetre 1'150 de 
la carretera de Lliçà de Vall, que constitueix la resta del solar destinat a vials 
corresponent a la finca registral número 2.514 del Registre de la Propietat de Mollet 
del Vallès, sobre el qual es va construir un complex industrial, i que en el Registre es 
descriu com segueix: 
 
Complex industrial al quilòmetre 1,150 de la carrertera de Lliçà de Vall, del terme municipal 
de Parets. Consta de setze naus industrials, situades correlativament i assenyalades del número 
u al setze, ambdós inclosos. Té accés per zona comú no edificada, ni edificable, denominada 
“Zona d’accés comú”, d’una superficie de sis mil quatre-cents tres metres quadrats, que 
circumda pels quatre punts cardinals totes les naus construïdes, que pertanyerà als futurs 
titulars d’aquestes, en proporció als coeficients de cada una en la copropietat horitzontal que es 
constitueix i amplia. La part edificada ocupa cinc mil vuit-cents cinquanta metres quadrats, 
distribuïts en les naus u a vuit incloses, que medeixen cada una d’elles, tres-cents trenta-set 
metres quadrats amb cinquanta decímetres quadrats; en les nou a catorze, incloses, amb una 
cabuda de quatre-cents cinc metres quadrats cada una d’elles; i en les números quinze i setze, 
de superfície tres-cents seixanta metres quadrats cada una d’elles. La resta del solar, o sigui, 
dos mil set-cents seixanta-dos metres amb cinquanta decímetres quadrats, es troben 
destinats a vials públics, amb el que es cobreix la superfície de quinze mil quinze metres 
quadrats amb cinquanta decímetres quadrats total de la finca d’aquest número i que consta a la 
inscripció primera, amb els llindars que allà es diuen i als quals em remeto. 
 
Superfície real 
Segons recent amidament topogràfic la superfície real d’aquesta porció de la finca 
registral 2.514 és de 2.753,08 m2. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Mollet del Vallès, al tom 578, llibre 26 de Parets 
del Vallès, finca registral número 2.514. 
  
Titular 
Per acord de tots els membres de la comunitat de la propietat horitzontal que es va 
constituir sobre la finca registral número 2.514, s’atribueix la titularitat d’aquesta 
porció de sòl, en proindivís: 

- A la Sra. MARIA DEL CARMEN MARSAL VIDAL, amb una participació del 
72,805 per cent. 

- A INVERSIONES VALLESANAS, SL, amb una participació del 23,310 per cent. 
- A MUVI, SA, amb una participació del 3,885 per cent. 

 
Referència cadastral 
No en té. 
 
Càrregues 
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Lliure de càrregues. 
 
Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 
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FINCA APORTADA NÚM. 16 

 
Descripció 
Porció de terreny de forma irregular i superfície, segons recent amidament topogràfic, 
1.435,05 m2. Està constituïda pels camins públics existents en el Polígon d’actuació 
núm. 1 del Pla de Millora Urbana del Sector PE4, Subsector nord, de Parets del Vallès. 
 
Titular 
Pertany a l’Ajuntament de Parets del Vallès. 
 
Dades registrals 
No consta inscrita al Registre de la Propietat. 
 
Càrregues 
No consten. 
 
Arrendataris 
Lliure d’arrendataris. 
 
Observacions 
- Se sol·licita al Sr. Registrador de la Propietat que procedeixi a la seva 
immatriculació, de conformitat amb el que preveu l’article 8.1 del Reglament sobre 
inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística, aprovat 
per Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, i l’article 146.a) del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol. 
- De conformitat amb els articles 126.4 i 5 del TRLU i 135 del RLU, aquesta finca no 
participa en el repartiment de beneficis i càrregues derivats de la reparcel·lació. 
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3. RELACIÓ DE LES PERSONES INTERESSADES 
 
3.1. Relació i dades identificatives dels propietaris de finques aportades 
 
Finques aportades 1 a 7 
VALLÈS BUSINESS PARK, SL 
Av. Generalitat núm. 164-166, 6a planta 
Parc d’activitats Can Sant Joan 
08174 Sant Cugat del Vallès 
 
Finques aportades 8 i 9 
ISABEL, EULALIA, ROSA, JACINTO, IGNACIO Y JOAN OLIVER MANÉN 
MONTSERRAT MANÉN MARQUÉS 
Representant: Ignacio Oliver Manén 
Quarter del migdia, 9 
08150 Parets del Vallès 
 
Finques aportades 10, 11 i 12 
JOSEP CORTÉS CASALS 
ANTONIO CORTÉS ARMADANS 
Av. Lluís Companys, 31  A-03 
08150 Parets del Vallès 
 
Finca aportada 12 
ALBERTO CORTÉS CASALS 
C/ Sant Vicenç, 8, 5è 2a 
08340 Vilassar de Mar 
 
Finques aportades 13 i 14 
BONANOVA CONSTRUCTORA PROMOTORA SA 
C/ Pau Alcover 4, baixos 
08017 Barcelona 
 
Finques aportades 15a-1, 15a-2 i 15b 
MUVI SA 
FIRST STOP SOUTHWEST, SAU  
C/ Isla Graciosa, 3 pl. 1ª Pol. Ind. Norte  
28700 San Sebastián de los Reyes  
 
Finques aportades 15a-4, 15a-5 i 15b 
M. CARMEN MARSAL VIDAL 
C/ Capitán Arenas, 18, 4t 2a 
08034 Barcelona 
 
Finques aportades 15a-3, 15a-6 a 15a 16 i 15b 
INVERSIONES VALLESANAS SL 
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C/ Camilo Rossell, 40 baixos esquerra  
08921 Santa Coloma de Gramenet 
 
 
3.2. Relació d’altres interessats 
 
D’acord amb l’article 145 del RLU, a continuació s’enumeren les persones interessades 
en el present Projecte de reparcel·lació per la seva condició de titulars de drets o 
interessos altres que la propietat: 
 
Finques aportades amb afeccions fiscals 
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 
Edifici T. Passeig de la Zona Franca núm. 46 
08038 Barcelona 
 
Finques aportades 1, 9, 12 i 15a-4 
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 
Dret: hipoteca 
Carrer Major, 2 
08150 Parets del Vallès 
 
Finca aportada 11 
ANTONIO CORTÉS ARMADANS 
Dret: usdefruit 
Representant: Josep Cortés Casals 
Av. Lluís Companys, 31  A-03 
08150 Parets del Vallès 
 
Finca aportada 15a-3 
JESÚS A. NARVÁEZ PÉREZ, ARMANDO NOGALES GARCÍA i ANTONIO PÉREZ 
MARTÍN 
Dret: arrendament 
TALLERES PARETS 
Av. Catalunya núm. 130, nau 3 
08150 Parets del Vallès 
 
Finca aportada 15a-8 
- “BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO, S.A.”, en l’actualitat BANCO 
SANTANDER CENTRAL HISPANO 
Dret: hipoteca 
Paseo de Pereda, 9-12 
39004 Santander 
 
- AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 
Carrer Major, 2 
08150 Parets del Vallès 
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Dret: arrendament 
 
Finques aportades 15a-9 i 15a-10 
GRUTACONEX, SL 

Dret: arrendament 
Av. Catalunya núm. 130, naus 9/10 
08150 Parets del Vallès 
 
Finques aportades 15a-15 i 15a-16 
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 
Dret: arrendament 
Carrer Major, 2 
08150 Parets del Vallès 
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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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2. FINQUES RESULTANTS AMB APROFITAMENT URBANÍSTIC 
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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 a ISABEL, EULALIA, ROSA, JACINTO, IGNACIO i JOAN OLIVER 
MANÉN, en una sisena part indivisa cada un, per subrogació real de la finca 
aportada núm. 8, en virtut del present Projecte de Reparcel·lació. 
 
Càrregues per la seva procedència 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 5a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, juntament amb una altra, durant el termini de 
CINC anys a comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al 
pagament de la liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per 
l’Impost de Successions i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció 
per la quantitat de set mil set-cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, 
satisfets per autoliquidació, segons resulta de la nota estesa al marge de la 
inscripció 5ª de la finca nº 916 de Parets del Vallès, al foli 203 del volum 3550 de 
l’Arxiu, llibre 435.  
 

- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 5a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, juntament amb una altra, durant el termini de 
CINC anys a comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al 
pagament de la liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per 
l’Impost de Successions i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció 
per la quantitat de set mil set-cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, 
satisfets per autoliquidació, segons resulta de la nota estesa al marge de la 
inscripció 5ª de la finca nº 916 de Parets del Vallès, al foli 203 del volum 3550 de 
l’Arxiu, llibre 435.  
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 5a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, juntament amb una altra, durant el termini de 
CINC anys a comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al 
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pagament de la liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per 
l’Impost de Successions i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció 
per la quantitat de set mil set-cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, 
satisfets per autoliquidació, segons resulta de la nota estesa al marge de la 
inscripció 5ª de la finca nº 916 de Parets del Vallès, al foli 203 del volum 3550 de 
l’Arxiu, llibre 435.  
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 5a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, juntament amb una altra, durant el termini de 
CINC anys a comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al 
pagament de la liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per 
l’Impost de Successions i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció 
per la quantitat de set mil set-cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, 
satisfets per autoliquidació, segons resulta de la nota estesa al marge de la 
inscripció 5ª de la finca nº 916 de Parets del Vallès, al foli 203 del volum 3550 de 
l’Arxiu, llibre 435.  
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 5a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, juntament amb una altra, durant el termini de 
CINC anys a comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al 
pagament de la liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per 
l’Impost de Successions i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció 
per la quantitat de set mil set-cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, 
satisfets per autoliquidació, segons resulta de la nota estesa al marge de la 
inscripció 5ª de la finca nº 916 de Parets del Vallès, al foli 203 del volum 3550 de 
l’Arxiu, llibre 435.  
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 5a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, juntament amb una altra, durant el termini de 
CINC anys a comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al 
pagament de la liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per 
l’Impost de Successions i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció 
per la quantitat de set mil set-cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, 
satisfets per autoliquidació, segons resulta de la nota estesa al marge de la 
inscripció 5ª 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 490.079,71 € (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 
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 
9,4909% de coeficient de participació en les despeses d’urbanització, determinada 
inicialment en 485.710,05 € (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 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 
10,6865% de coeficient de participació en les despeses d’urbanització, 
determinada inicialment en 670.159,29 € (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 a ISABEL, EULALIA, ROSA, JACINTO, IGNACIO i JOAN OLIVER 
MANÉN, en una sisena part indivisa cada un, per subrogació real de la finca 
aportada núm. 9, 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, juntament amb una altra, durant el termini de 
CINC anys a comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al 
pagament de la liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per 
l’Impost de Successions i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció 
per la quantitat de set mil set-cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, 
satisfets per autoliquidació, segons resulta de la nota estesa al marge de la 
inscripció 6ª de la finca nº 917 de Parets del Vallès, al foli 209 del volum 3550 de 
l’Arxiu, llibre 435.  
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, juntament amb una altra, durant el termini de 
CINC anys a comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al 
pagament de la liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per 
l’Impost de Successions i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció 
per la quantitat de set mil set-cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, 
satisfets per autoliquidació, segons resulta de la nota estesa al marge de la 
inscripció 6ª de la finca nº 917 de Parets del Vallès, al foli 209 del volum 3550 de 
l’Arxiu, llibre 435.  
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, juntament amb una altra, durant el termini de 
CINC anys a comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al 
pagament de la liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per 
l’Impost de Successions i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció 
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per la quantitat de set mil set-cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, 
satisfets per autoliquidació, segons resulta de la nota estesa al marge de la 
inscripció 6ª de la finca nº 917 de Parets del Vallès, al foli 209 del volum 3550 de 
l’Arxiu, llibre 435.  
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, juntament amb una altra, durant el termini de 
CINC anys a comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al 
pagament de la liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per 
l’Impost de Successions i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció 
per la quantitat de set mil set-cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, 
satisfets per autoliquidació, segons resulta de la nota estesa al marge de la 
inscripció 6ª de la finca nº 917 de Parets del Vallès, al foli 209 del volum 3550 de 
l’Arxiu, llibre 435.  
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, juntament amb una altra, durant el termini de 
CINC anys a comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al 
pagament de la liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per 
l’Impost de Successions i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció 
per la quantitat de set mil set-cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, 
satisfets per autoliquidació, segons resulta de la nota estesa al marge de la 
inscripció 6ª de la finca nº 917 de Parets del Vallès, al foli 209 del volum 3550 de 
l’Arxiu, llibre 435.  
 
- Afecció. Segons nota estesa al marge de la inscripció 6a, la finca o dret a què es 
refereix dita inscripció està afecta, juntament amb una altra, durant el termini de 
CINC anys a comptar a partir del dia vint de desembre de dos mil divuit, al 
pagament de la liquidació o liquidacions que en el seu cas puguin girar-se per 
l’Impost de Successions i Donacions, havent quedat alliberada d’aquesta afecció 
per la quantitat de set mil set-cents vuitanta euros i quaranta-tres cèntims d’euro, 
satisfets per autoliquidació, segons resulta de la nota estesa al marge de la 
inscripció 6ª de la finca nº 917 de Parets del Vallès, al foli 209 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 
11,5701% de coeficient de participació en les despeses d’urbanització, 
determinada inicialment en 557.322,96 € (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 
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 
8,0452% de coeficient de participació en les despeses d’urbanització, determinada 
inicialment en 504.489,64 € (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 649.906,72 € (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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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 
- 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. 
 
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 866.737,13 € (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. 



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

 

130 

 

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 
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 
6,4699% de coeficient de participació en les despeses d’urbanització, determinada 
inicialment en 369.214,50 € (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. 



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

 

132 

 

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 125.133,94 € (IVA no inclòs), i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi. 



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

 

133 

 

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 228.331,02 € (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 95.625,13 € (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 67.689,10 € (IVA no inclòs), i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi. 
  



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

 

136 

 

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 56.084,50 € (IVA no inclòs), i, en el seu dia, al saldo definitiu del 
compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi. 
  



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

 

137 

 

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. 
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