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1. ANTECEDENTS 

1.1 INTRODUCCIÓ 

Les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Breda,  aprovades l’any 1991, 
delimiten, entre d’altres, la Unitat d’Actuació UA16 Sector Industrial Sud a gestionar pel sistema 
de compensació. 

Prèvia consulta als propietaris, en data de 28 de maig de 2012 es va acordar el canvi de 
sistema d’actuació de l’esmentada UA16 fixant el mateix en el sistema de cooperació, 
mitjançant el qual és l’Ajuntament de Breda qui s’encarrega de la gestió i execució d’aquest 
àmbit d’actuació amb càrrec a les persones propietàries. 

Tractant-se la UA16 d’un sòl urbà no consolidat, ha estat necessària la tramitació i aprovació 
del corresponent Pla de Millora Urbana UA 16 Sector Industrial Sud (en endavant PMU UA16) 
per tal de desenvolupar urbanísticament el sector fixant les determinacions pertinents per a 
l’ordenació detallada, el qual fou aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona en data de 23 de juliol de 2013, donant conformitat, en data de 11 de 
febrer de 2014,  al Text Refós de l’esmentat planejament. 

El present projecte de reparcel·lació desenvolupa les determinacions de l’esmentat PMU 
UA16, de Breda. 

 

1.2 OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 

El present Projecte de Reparcel·lació té per objecte el desenvolupament urbanístic de la UA16 
de Breda. 

Com ja s’ha indicat, el sistema d’actuació fixat és el de Reparcel·lació en la seva modalitat 
de Cooperació el qual,  d’acord amb l’article 140 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, atorga 
la iniciativa del procés de gestió a l’Administració actuant en el supòsit en que no s’hagi 
constituït l’Associació Administrativa de Cooperació potestativa i que tampoc els propietaris 
de més del 50% de la superfície total reparcel·lable hagin pres la iniciativa. 

L’anterior ha propiciat que en el present cas que la iniciativa correspongui a l’Ajuntament de 
Breda, com a Administració actuant, la qual amb l’objectiu de procedir al desenvolupament 
de la UA16  ha encarregat l’elaboració del present document, i  té com a objectius, de 
conformitat als articles 116 i següents del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, així com aquelles 
disposicions concordants del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme: 

a) La distribució justa entre les persones interessades dels beneficis i càrregues de 
l’ordenació urbanística.  

b) La regularització de les finques per adaptar la seva configuració a les exigències del 
planejament.  

c) La situació sobre parcel·les determinades i en zones aptes per a l’edificació de 



 

MEMÒRIA  

 

PROJECTE REPARCEL·LACIÓ UA16 BREDA 6/26 

l’aprofitament establert pel planejament urbanístic, tant l’adjudicat a les persones 
propietàries com el que correspon a l’Administració actuant d’acord amb els deures de 
cessió de sòl amb aprofitament  

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

e) La determinació de les quotes d’urbanització a càrrec de les persones propietàries així 
com la seva forma de pagament, que pot ser en metàl·lic o mitjançant terrenys 
edificables. Les quotes d’urbanització inclouen tant el cost de l’obra urbanitzadora com 
les indemnitzacions i les compensacions econòmiques que siguin necessàries per a fer 
efectiu el principi de distribució equitativa de beneficis i càrregues.  

 
 

1.3. NORMATIVA APLICABLE I MARC LEGAL 

El Planejament d’aplicació quines determinacions són desenvolupades mitjançant el present 
projecte de reparcel·lació és el Pla de Millora Urbana de la UA16 del terme municipal de 
Breda.  

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

 
• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

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

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

• La Llei Hipotecària i el seu Reglament. 

• Real Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Sòl. 

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

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

 



 

MEMÒRIA  

 

PROJECTE REPARCEL·LACIÓ UA16 BREDA 7/26 

2. DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT REPARCEL·LABLE 

2.1 DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ: DETERMINACIONS URBANÍSTIQUES 

El present Projecte de reparcel·lació gestiona l’àmbit del Pla de Millora Urbana de la UA16 
Sector Industrial SUD, l’objecte del qual és el desenvolupament urbanístic d’uns terrenys situats al 
sud del municipi de Breda, al costat Est de la carretera d’Arbúcies. El sector limita al nord amb el 
sector PP8 Can Xifré, pel Sud amb el sòl no urbanitzable, per l’est amb part d’aquest mateix sòl 
no urbanitzable i part del sector PP8, i per l’Oest en part amb el sector PP9, amb la UA8 i amb sòl 
urbà. 

El sector es troba gairebé consolidat per naus industrials en funcionament, i té una superfície 
segons recent amidament de 40.345m2.  

La localització de l’àmbit de gestió urbanística s’indica en els plànols annexes al present 
document, així com en la següent imatge: 

 

 

2.2 DADES GENERALS DEL POLÍGON 

El PMU, definitivament aprovat per la Comissió provincial d’Urbanisme de Girona en data de 
23 de juliol de 2013, va establir una superfície total de l’àmbit de 40.345m2, dels quals 28.925m2 
es corresponen amb el sòl privat edificable, i els restants 11.417m2 es corresponen amb sòl 
públic destinat a sistemes de cessió obligatòria i gratuïta. En el següent quadre es relacionen 
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les superfícies consignades en el  PMU, i en concret en els plànols de l’esmentat document, els 
quals consignen la superfície a tenir en compte en aplicació de l’article 10 TRLUC: 

SUPERFÍCIES PLA DE MILLORA URBANA UA 16 

Sòl d'aprofitament privat 

Clau Ip: indústria petita 21.250m2 
71,70% 

Clau Ipv: Indústria volumètrica 7.678m2 

Sòl públic de cessió 

Equipaments públics 3.385m2   

Zona verda 3.129m2 
16,31% 

Serveis tècnics 65m2 

Viari  4.838m2 11,99% 

Superfície Total àmbit del PMU 40.345,00m2 100,00% 

La delimitació de l’àmbit es va efectuar a través de les NNSS de Planejament del municipi de 
Breda aprovades l’any 1991, i posteriorment es va concretar a través de l’esmentat Pla de 
Millora Urbana. El present Projecte de Reparcel·lació constata que la superfície real total de 
l’àmbit és la de 40.345,00m2 , i per tant coincideix amb la consignada en l’instrument de 
Planejament, efectuant-se, però, un petit ajust de les mateixes en benefici dels sistemes públics 
i com a conseqüència de l’amidament real topogràfica. Així, les superfícies que es consignen 
en el present projecte de reparcel·lació són les que s’indiquen a continuació: 

 

SUPERFÍCIES PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ UA 16 

Sòl d'aprofitament privat 

Clau Ip: indústria petita 21.233,63m2 
71,66% 

Clau Ipv: Indústria volumètrica 7.678m2 

Sòl públic de cessió 

Equipaments públics 3.385m2   

Zona verda 3.129m2 
16,31% 

Serveis tècnics 65m2 

Viari  4.854,37m2 12,03% 

Superfície Total àmbit del PMU 40.345,00m2 100,00% 

De conformitat a l’anterior, la superfície real de la UA16  segons recent amidament és de 
40.345,00m2 
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3. FINQES APORTADES A LA REPARCEL·LACIÓ 

3.1 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT  

El present projecte de reparcel·lació gestiona la totalitat del sòl compres dins la UA16 de 
Breda, el qual comprèn un total de 15 finques aportades, les quals queden registralment 
identificades en el següent quadre:  
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PROPIETARI

1 290 CARME SERRABOU

2 2342 MUNT PROM S.L

3 1785 JOSÉ BUXALLEU PRAT

4 1786 MªROSA SARSANACH BAYES

5A 1787 JOSEP Mª CANALETA MAS

5B 2293 JOSEP Mª CANALETA MAS

6 1788 MARIA VALLS MONTANER

7 1784 AJUNTAMENT DE BREDA

8 44/E JOSEP BADIA VILA

9 1823 SERALSI, SL

10 1852 HOHNER AUTOMÁTICOS. SL

11 428
 JOSEP VIURE GINESTA i JOAQUIM VIURE 
BERENGUER

12 2934 CARME TENA LLOPIS I JAUME JULIÀ TRABAL

2935 CARME TENA LLOPIS I JAUME JULIÀ TRABAL

2936 JORDI PLANAS AULADELL

2937 JORDI PLANAS AULADELL

2938 MARC PLA GRILLO

2982 MªROSA SARSANACH BAYES

13 2941 ESTERLA, SA

2942 ESTERLA, SA

2943 ESTERLA, SA

2944 ANGELA MAS PAGES

2945 ANNA MARIA PLA MAS

2946 CARME TENA LLOPIS I JAUME JULIÀ TRABAL

2947 ANNA MARIA PLA MAS

14 Immatriculació AJUNTAMENT DE BREDA

SUPERFICIE 
REGISTRAL m2

SUPERFICIE 
REAL 

SUPERFICIE 
INCLOSA EN EL 

PROJECTE

% FINCA 
RESPECTE EL 

TOTAL DE 
16.466,84 1.453,00 3,76

8.577,00 8.602,00 8.333,00 21,54

4.089,00 4.451,00 4.451,00 11,51

1.614,00 1.632,00 1.632,00 4,22

604,32 596,00 596,00 1,54

943,68 920,00 920,00 2,38

1.795,24 1.814,00 1.814,00 4,69

459,00 1.412,00 1.412,00 3,65

10.593,90 707,00 1,83

1.912,00 1.965,00 1.965,00 5,08

4.522,00 4.450,00 4.450,00 11,50

7.344,00 557,00 1,44

1.660,00

total 40345 100%

3.524,00 9,11

no consta 6.871,00 17,76

3.524,00

6.871,00

No consta
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Propietaris i Adreces de Notificacions:  

 

 

3.2 OPERACIONS RESPECTE LES FINQUES APORTADES 

3.2.1 Superfícies de les finques  

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

És per això que d’acord amb l’article 8 del RD 1093/1997 l’aprovació definitiva del present 
document serà títol suficient per a la rectificació de les cabudes de les finques aportades.  

N
úm

. 
Pa

rc
e

l·l

Nom Adreça DNI / CIF C. P. Població

1 Maria Carme Serrabou Oños Mas Serrabou 36316031C 08519 Tavèrnoles

Joan Francesc Garcia Pitarch

Muntprom SL

2 Amadeu Estatuet Serra Muntprom SL Ronda Francesc Macià, 1, 5º B60542008 08302 Mataró

3 Josep Buxalleu Prat Ctra. d’Arbúcies, 151 40248933Z 17400 Breda

4 Maria Rosa Sarsanach Bayes Joan Maragall, 27 40257561V 17400 Breda

5 Josep Maria Canaleta Mas Turó de Montsoriu, 1 77901648G 17401 Arbúcies

6 Maria Valls Muntaner Joan Maragall, 21 40293707F 17400 Breda

7 Escorxador de Breda SL Pol. Ind. Cal Batlle 17400 Breda

8 Josep Badia Vila Montseny, 13 40268975T 17401 Arbúcies

9 Seralsi SL Pl. Dr. Rovira, 2, 1º B59165290 17400 Breda

10 Hohner Automáticos, S.L. Pol. Ind. Cal Batlle B17066382 17400 Breda

11 Josep Viura Ginesta I Joaquim Viure Berenguer Ctra. Comarcal C-35 Km. 55,1 40284004X 08470 Sant Celoni

12 Carme Tena Llopis i Jaume Vila Trabal (Breda Estil SCP) Pol. Ind. Cal Batlle J17486218 17400 Breda

13 Hereus Enric Pla Masferrer

14 Jordi Planas Auladell Barcelona, 44, PB 2ª 40297326S 17400 Breda

14 Eterla SL Evarist Arnús, 31-37, A08586745 08014 Barcelona

14 Marc Pla Grillo Masia Can Pla 53126051F 17404 Riells i Viabrea

14 Àngela Mas Pagès Santa Fe, 9 40246006P 17401 Arbúcies

14 Anna Maria Pla Mas Santa Fe, 9 PB 79301152G 17401 Arbúcies

Argentona2 Les Parres, 24, 2º3ª 38814929Z 08310
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3.2.2. Règim de les càrregues preexistents sobre les finques aportades 

El tractament de les càrregues de les finques aportades al present Projecte de Reparcel·lació 
es regeix pel que disposa l’article 148.1 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme de Catalunya que determina: 

 
148.1 A efectes del trasllat de càrregues a títol de subrogació real entre finques aportades i 

adjudicades, el projecte ha de precisar els aspectes següents:  

 

a) Ha d’especificar cada una de les càrregues que resultin incompatibles amb les 

determinacions del planejament que s’executa, la raó de la seva incompatibilitat, la 

indemnització que en el seu cas s’hagi de satisfer a qui en sigui titular i el pagament o 

consignació de la citada indemnització.  

b) Respecte de cada una de les càrregues compatibles, el projecte les ha de traslladar a la 

finca resultant que substitueixi per subrogació real la finca gravada.  

c) Si de la finca aportada en resulten diverses finques resultants, les càrregues es traslladen a 

totes elles, llevat que es determini una altra cosa per acord unànime de les persones 

interessades. Aquest acord pot fer-se constar en el projecte mitjançant compareixença 

conjunta o successiva de les persones interessades, de la que s’ha d’estendre la diligència 

corresponent. L’administració actuant ha de comunicar a les persones interessades 

aquesta possibilitat, amb motiu de l’aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació.  

d) Quan s’haguessin de traslladar a una finca adjudicada diverses càrregues compatibles 

procedents de diferents finques aportades, s’ha de determinar, si s’escau, la quota que 

correspon a cadascuna d’elles en funció del valor que s’hagi tingut en compte en el 

projecte a efectes de fixació de drets.  

e) En el supòsit que l’administració actuant tingués coneixement de la càrrega durant la 

redacció del projecte i abans de l’acabament del termini establert per a la informació 

pública, n’és obligatòria la fixació de la quota.  

 

148.2 Els drets inscrits en les finques de procedència amb posterioritat a la nota marginal d’inici de 

l’expedient, així com els que s’inscriguin durant la tramitació del Projecte de Reparcel·lació quan no 

existeixi la nota marginal i no constin degudament incorporats a l’indicat projecte, es traslladen 

directament i d’ofici pel registrador a les finques de resultat que les substitueixen per subrogació.  

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

En aquest sentit, en mèrits al que disposa l’article 11.2 del citat Reial Decret 1093/1997, els drets 
i càrregues que graven  les finques aportades i que no resultin incompatibles amb les 
determinacions del planejament que s’executa es traslladaran a les finques adjudicades als 
seus titulars en aplicació del principi de subrogació real, d’acord amb les regles fixades en el 
precepte citat. 
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3.2.3 Operacions registrals prèvies. 

a) Segregacions: 

De conformitat a l’article 7 del Real Decret 1093/1997, de 4  de juliol, pel qual s’aproven les 
Normes complementàries al reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció 
en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística, el present Projecte de 
reparcel·lació ha de procedir a descriure les parts de les finques registrals incloses en l’àmbit 
d’actuació. En el present projecte de reparcel·lació es procedeix a incloure parcialment 4 
finques registrals, i concretament les que es corresponen amb les finques aportades 1, 2,  8 i 11, 
motiu pel qual en la corresponent fitxa de cadascuna d’elles es procedeix a segregar i 
descriure les porcions de finques incloses en l’àmbit, així com a la descripció de les restes de 
finca no incloses en el present projecte de reparcel·lació. 

b) Immatriculació: 

L’article 8 del Real Decret 1093/1997, de 4  de juliol, pel qual s’aproven les Normes 
complementàries al reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el 
Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística, habilita al present projecte de 
reparcel·lació a immatricular aquelles finques d’origen que no hagin estat prèviament inscrites 
en el Registre de la Propietat. 

De conformitat al dit precepte, el present projecte de reparcel·lació procedeix a sol·licitar la 
immatriculació de la inca aportada número 14, que es correspon amb la vialitat existent en el 
sector de titularitat municipal, quina descripció s’efectua en la corresponent fitxa de la finca 
aportada número 14. 

 

3.3 RELACIÓ D’INTERESSATS 

En el present projecte de reparcel·lació es fan constar com a interessats tots aquells titulars 
d’un dret de propietat o de qualsevol altre dret de transcendència real sobre les finques 
incloses en l’àmbit de la reparcel·lació. Tots ells es relacionen en el següent quadre: 

 

La determinació dels interessats pels conceptes indicats s’ha efectuat d’acord amb les dades 
que figuren en els Registres i en els documents públics i privats aportats pels afectats. 

En mèrits del que disposa l’article 3 de la Llei d’Expropiació Forçosa, la condició així 
determinada gaudeix de presumpció de veracitat que, no obstant podrà ser desvirtuada per 

Interessat Dret
Finca 
Aport. 

Adreça Municipi

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Hipoteques (3) 4 Carrer Velázquez, 34 esq Goya 35 28001 - Madrid

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Hipoteca 5A Plaza San Nicolás, 4 48005 - Bilbao

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Hipoteca 5B Plaza San Nicolás, 4 48005 - Bilbao

AJUNTAMENT DE BREDA Hipoteca 8 Plaça de la Vila, núm. 9 17400 - Breda

EXPLOTACIONES AGRÍCOLA GANADERAS 
NAULART, SL (Tel. 938 67 00 16)

Hipoteca 8 Carrer de Barcelona, 2 08470 - Sant Celoni

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL(URE 2 GIRONA) - Tel. 972 426 174

Proced. 
Constrenyiment

8
Unidad Recaudación Ejecutira : URE2 Travesía Creu, 
31

17002 - Girona

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Hipoteca 13.1 Carrer Velázquez, 34 esq Goya 35 28001 - Madrid

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Hipoteca 13.2 Carrer Velázquez, 34 esq Goya 35 28001 - Madrid

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Hipoteques (3) 13.4 Carrer Velázquez, 34 esq Goya 35 28001 - Madrid
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qui, de forma fefaent, acrediti un millor dret i aquest hagi estat reconegut en document 
públic. 

 

4. CRITERIS ADOPTATS EN LA REPARCEL·LACIÓ 

4.1 INDEMNITZACIÓ DELS BÉNS I DRETS INCOMPATIBLES AMB EL PLANEJAMENT  

a) Construccions, plantacions, obres i instal·lacions:  

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

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

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

En el present àmbit no existeix cap construcció, plantació, obra o instal·lació que hagi de ser 
enderrocada o derruïda, motiu pel qual no es contempla cap indemnització per aquest 
concepte. 

D’acord amb l’anterior, i de conformitat al precepte 7.7 Real Decret 1093/1997, de 4  de juliol, 
pel qual s’aproven les Normes complementàries al reglament per a l’execució de la Llei 
Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística el 
present projecte de reparcel·lació trasllada a les finques resultants les descripcions de les 
construccions existents en les finques aportades, que són detallades en cadascuna de les 
fitxes corresponents. 

b) Contractes d’Arrendament: 

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

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

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

En el present àmbit no es preveu l’extinció de cap arrendament ni d’altres personals, motiu pel 
qual no es contempla cap indemnització per aquest concepte.  
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4.2 DRETS RESPECTE LA PROPIETAT DE LES FINQUES APORTADES NÚMEROS 1 I 7. 

Drets respecte la finca aportada 1 

La finca aportada número 1 es correspon en part de la finca registral número 290 inscrita en el 
Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al foli 147 del tom 362, llibre 10.  

Concretament, es segreguen de l’esmentada finca registral número 290 un total de 1.453m2 . 
dels quals  1.145m2 passaran a formar part del sistema viari resultant del present projecte de 
reparcel·lació. 

La finca registral número 290 constitueix la finca matriu de la qual provenen les finques 
aportades números 3,4,5,6,7, 9 i 10 que foren segregades i venudes a tercers, comprometent-
se la propietària de la finca matriu 290 a efectuar en el seu dia les cessions obligatòries i 
gratuïtes dels dels sistemes urbanístic corresponents per donar compliment a la normativa 
urbanística. 

És per això que en data de 31 de maig de 2013 fou signat un Conveni urbanístic entre 
l’Ajuntament de Breda,  la propietària de la finca matriu 290 i els propietaris de les finques 
segregades de la mateixa i incloses en el present àmbit. En l’esmentat Conveni urbanístic la 
Sra. Serrabou es comprometia a cedir a càrrec seu i de forma gratuïta els terrenys inclosos en 
el present àmbit qualificats de sistema viari i renunciava a qualsevol aprofitament que li 
pogués correspondre per l’aportació de part de la finca registral 290 que  es destina a sistema 
viari. Consta l’esmentat conveni Annexat al present document. 

L’anterior comporta el repartiment dels drets que provenen de la superfície aportada al 
present projecte per part de la Sra. Serrabou i destinada a vialitat entre els propietaris signants 
del conveni esmentat, particiant la Sra. Serrabou únicament respecte a aquella part de finca 
que es segrega també de la finca matriu 290 però que no es destina a sistema viari. En el 
següent quadre s’efectua el repartiment de la superfície entre els propietaris segons el front de 
parcel·la a l’esmentat sistema viari: 

 

 

Drets respecte la finca aportada 7 

La finca aportada número 7 qualificada d’equipament fou segregada de la matriu 290 i 
cedida de forma anticipada per la Sra. Serrabou a l’Ajuntament de Breda, constant ja a data 
d’avui inscrita en el Registre de la Propietat en favor de l’Ajuntament de Breda. 

No obstant, en tant que els drets d’aquesta cessió anticipada  de la finca aportada número 7 
corresponien a l’esmentada propietària de la matriu, la Sra. Serrabou, i en tant que dita 
propietària es va comprometre en les escriptures de compra-venta de les finques segregades 
a efectuar al seu càrrec i de forma gratuïta les cessions dels sistemes urbanístics, cal repartir els 

núm. finca Propietari
front de 

parcel·la

% respecte 
al total de 

front de 
parcel·la

Superfície 
addicional

3 JOSÉ BUXALLEU PRAT 64,15 ml 45,5449% 521,49 m2sòl
4 MªROSA SARSANACH BAYES 23,91 ml 16,9755% 194,37 m2sòl

5A JOSEP Mª CANALETA MAS 4,97 ml 3,5286% 40,40 m2sòl
5B JOSEP Mª CANALETA MAS 18,76 ml 13,3191% 152,50 m2sòl
6 MARIA VALLS MONTANER 29,06 ml 20,6319% 236,24 m2sòl
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drets d’aprofitament que es deriven de la dita cessió anticipada entre els propietaris 
adquirents de les finques segregades  d’igual forma que en el supòsit anterior. 

És per això que en el Conveni subscrit en data de 31 de maig de 2013 anteriorment esmentat i 
annexat al present document,  la Sra. Serrabou  renunciava a qualsevol aprofitament que li 
pogués correspondre per la cessió anticipada de la finca aportada número 7, corresponent 
aquests drets als propietaris  de les finques segregades de la matriu i incloses en el present 
projecte de reparcel·lació. Consta l’esmentat conveni Annexat al present document. En el 
següent quadre s’efectua el repartiment de la superfície entre els propietaris signants del 
conveni: 

 

Resum drets aportats derivats de les finques aportades 1 i 7 De conformitat a tot l’anterior es 
detalla a continuació el quadre resum del repartiment dels drets aportats que deriven de les 
finques originals 1 i 7:  

 

4.3 INDEMNITZACIÓ PER ESCASSA QUANTIA DE DRETS APORTATS. 

L’article 126.1.d) del Text Refós de la Llei d’urbanisme determina: 

d) Si l’escassa quantia dels drets d’alguns propietaris o propietàries no permet d’adjudicar-los 
parcel·les independents a tots ells, el projecte de reparcel·lació pot determinar una indemnització 
en metàl·lic o, alternativament, l’adjudicació de les parcel·les resultants en proindivís, llevat que la 
quantia dels drets no arribi al 15% de la parcel·la mínima edificable, en el qual cas l’adjudicació 
s’ha de substituir necessàriament per una indemnització en metàl·lic. 

En aplicació directe del precepte citat, el present document contempla una indemnització 
en metàl·lic per als propietaris de les finques aportades números 1, 8 i 11 atenent a l’escassa 
quantia dels drets aportats. 

núm. finca Propietari Superfície de la finca
% de 

superfície
Superfície de 

finca 7
3 JOSÉ BUXALLEU PRAT 4.451,00 m2sòl 28,1211% 397,07 m2sòl
4 MªROSA SARSANACH BAYES 1.632,00 m2sòl 10,3108% 145,59 m2sòl

5A JOSEP Mª CANALETA MAS 920,00 m2sòl 5,8125% 82,07 m2sòl
5B JOSEP Mª CANALETA MAS 596,00 m2sòl 3,7655% 53,17 m2sòl
6 MARIA VALLS MONTANER 1.814,00 m2sòl 11,4607% 161,83 m2sòl
9 SERALSI, SL 1.965,00 m2sòl 12,4147% 175,30 m2sòl
10 HOHNER AUTOMÁTICOS. SL 4.450,00 m2sòl 28,1147% 396,98 m2sòl

núm. finca Propietari

Drets totals 
aportats en 
%

1 CARME SERRABOU 308 m2sòl 308,00 m2sòl 0,7962%
2 MUNT PROM S.L 8333 m2sòl 8.333,00 m2sòl 21,5406%
3 JOSÉ BUXALLEU PRAT 4451 m2sòl 397,07 m2sòl 521,49 m2sòl 5.369,56 m2sòl 13,8802%
4 MªROSA SARSANACH BAYES 1632 m2sòl 145,59 m2sòl 194,37 m2sòl 1.971,96 m2sòl 5,0975%

5A JOSEP Mª CANALETA MAS 920 m2sòl 82,07 m2sòl 40,40 m2sòl 1.042,47 m2sòl 2,6948%
5B JOSEP Mª CANALETA MAS 596 m2sòl 53,17 m2sòl 152,50 m2sòl 801,67 m2sòl 2,0723%
6 MARIA VALLS MONTANER 1814 m2sòl 161,83 m2sòl 236,24 m2sòl 2.212,06 m2sòl 5,7181%
7 AJUNTAMENT DE BREDA 1412 m2sòl
8 JOSEP BADIA VILA 707 m2sòl 707,00 m2sòl 1,8276%
9 SERALSI, SL 1965 m2sòl 175,30 m2sòl 2.140,30 m2sòl 5,5326%

10 HOHNER AUTOMÁTICOS. SL 4450 m2sòl 396,98 m2sòl 4.846,98 m2sòl 12,5294%

11
NURIA GINESTA REGAS i JOSEP 
VIURE GINESTA 557 m2sòl 557,00 m2sòl 1,4398%

12
CARME TENA LLOPIS I JAUME JULIÀ 
TRABAL 3524 m2sòl 3.524,00 m2sòl 9,1095%

13
Diversos propietaris (Comunitat de 
Propietaris) 6871 m2sòl 6.871,00 m2sòl 17,7614%

Superfície de la 
finca

Superfície 
aportada per 
conveni. 
Finca 7

Superfície 
aportada per 
conveni. Vial. 
Finca 1

Superfície total 
aportada

QUADRE DE DRETS APORTATS

14 Vialitat pública 1660 m2sòl 1.660,00 m2sòl
TOTAL SUPERFÍCIE 40345 m2sòl 40.345,00 m2sòl 100,0000%
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La valoració de la indemnització corresponent s’ha efectuat de conformitat a allò establert 
per la normativa aplicable en matèria de Valoracions, això és el real decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Suelo. 
Concretament, l’article 27.1 de l’esmentat cos legal regula les valoracions relatives a les 
indemnitzacions compensatòries com la que ens ocupa, i disposa: 

 

Artículo 27 Valoración del suelo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas  

1. Cuando, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados, deban valorarse las 
aportaciones de suelo de los propietarios partícipes en una actuación de urbanización en ejercicio 
de la facultad establecida en la letra c) del apartado 1 del artículo 8, para ponderarlas entre sí o 
con las aportaciones del promotor o de la Administración, a los efectos del reparto de los 
beneficios y cargas y la adjudicación de parcelas resultantes, el suelo se tasará por el valor que le 
correspondería si estuviera terminada la actuación.  

2. En el caso de propietarios que no puedan participar en la adjudicación de parcelas resultantes 
de una actuación de urbanización por causa de la insuficiencia de su aportación, el suelo se 
tasará por el valor que le correspondería si estuviera terminada la actuación, descontados los 
gastos de urbanización correspondientes incrementados por la tasa libre de riesgo y la prima de 
riesgo.  

En aplicació de les regles de valoració citades, el valor obtingut per el càlcul de les 
esmentades indemnitzacions és de 18,73€/m2 sòl, tal i com consta justificat en la valoració 
adjunta com a Annex al present document, en la qual es detalla la normativa i  metodologia 
emprada per a l’obtenció dels valors. 

El següent quadre detalla les indemnitzacions que corresponen als propietaris de les parcel·les 
1, 8 i 11 en concepte d’indemnitzacions substitutòries d’aprofitament: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Núm. De 
Finca Propietari

Drets 
aportats en 

%
Drets aportats 
en superfície

Valor 
indemnització

1 CARME SERRABOU 0,7962% 207,17 m2 3.881,23 €
8 JOSEP BADIA VILA 2,0723% 475,55 m2 8.909,20 €
11 NURIA GINESTA REGAS i JOSEP VIURE GINESTA 1,4398% 374,65 m2 7.018,98 €

Totals 4,3083% 1.057,37 m2 19.809,41 €
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4.4 PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ EN EL REPARTIMENT DE L’APROFITAMENT PRIVAT DEL PRESENT 
ÀMBIT D’ACTUACIÓ. 

De conformitat al que s’ha exposat anteriorment, tenint en compte l’adjudicació en metàl·lic 
com a indemnització substitutòria dels propietaris de les finques aportades 8, 11 i part de la 
finca 1, i havent quedat repartit els drets respecte les finques aportades 7 i part de la finca 1, a 
continuació es detalla el quadre a on consta el percentatge de participació en el repartiment 
de l’aprofitament privat d’acord amb tot l’anterior: 

 

 
 
 
4.5 CRITERIS  D’ ADJUDICACIÓ DE FINQUES AMB APROFITAMENT PRIVAT. 

Les finques resultants amb aprofitament privat es troben qualificades amb les claus “Ip 
Indústria petita” i “Ipv Indústria volumètrica” quins paràmetres urbanístics es troben regulats en 
el Pla de Millora Urbana que s’executa. A continuació es detalla quadre-resum dels 
paràmetres bàsics d’aquestes qualificacions: 

 

núm. finca Propietari

Superfície 
inicialment 

aportada

Superfície 
aportada per 

conveni. 
Finca 7 (m2)

Superfície 
aportada per 
conveni. Vial. 
Finca 1 (m2)

Superfície 
total 

aportada 
(m2)

D
r
e
t
s 
t
o
t

1 CARME SERRABOU 1.453 -1.145,00 308,00
2 MUNT PROM S.L 8.333 8.333,00
3 JOSÉ BUXALLEU PRAT 4.451 397,07 521,49 5.369,56
4 MªROSA SARSANACH BAYES 1.632 145,59 194,37 1.971,96

5A JOSEP Mª CANALETA MAS 920 82,07 40,40 1.042,47
5B JOSEP Mª CANALETA MAS 596 53,17 152,50 801,67
6 MARIA VALLS MONTANER 1.814 161,83 236,24 2.212,06
7 AJUNTAMENT DE BREDA 1.412 -1.412,00
8 JOSEP BADIA VILA 707 707,00
9 SERALSI, SL 1.965 175,30 2.140,30
10 HOHNER AUTOMÁTICOS. SL 4.450 396,98 4.846,98
11 JOSEP VIURA GINESTA i JOAQUIM VIURA BERENGUER 557 557,00
12 CARME TENA LLOPIS I JAUME JULIÀ TRABAL 3.524 3.524,00
13 Diversos propietaris (Comunitat de Propietaris) 6.871 6.871,00

Reartiment dels 
Drets, en 

superfície, de les 
parcel·les  que 

no participen en 
l'adjudicació 

d'aprofitament

%  totals dels 
participants 

en 
l'adjudicació 
de parcel·les 

(en %)

8.685,96 22,4530%
5.597,00 14,4681%
2.055,49 5,3134%
1.086,63 2,8089%

835,63 2,1601%
2.305,76 5,9603%

2.230,95 5,7670%
5.052,28 13,0601%

3.673,27 9,4953%
7.162,04 18,5137%

14 Vialitat pública 1.660 1.660,00
10% de cessió gratuïta ajuntament
Totals. Totals comprovació 40.345 0,00 0,00 40.345,00 38.685,00 100,0000%

Subzona Ips: Indústria petita. Sector Sud
Parcel·la mínima: 1.000 m2
Amplada mínima parcel·la: 20 m2
Edificabilitat neta: 1 m2st/m2sòl

Magatzem i industrial en totes les categories.
Comercial adscrit al servei directe de l'activitat industrial.
Habitatge limitat a un sòl habitatge per industria instal·lada.
L'ús d'oficines i els propis del sistem d'equipaments, adscrits al servei directe de l'activitat industrial.

Ocupació màxima parcel·la: 70%
Alçada reguladora: 8 metres
Número màxim plantes: PB+1PP
Separacions mínima a vial: 5 metres
Separacions mínima a veïns: 3 metres

Agrupació d'indústries:
S'admet l'agrupació de naus industrials entre mitgeres formant fronts de menys de 20 metres lineals. La 
façana mínima de cada nau serà de 10 metres i la superfície mínima en planta de 300 m2.

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

A) L’adjudicació és proporcional a la superfície de les finques aportades al procés 
equidistributiu.  

B) No s’adjudiquen com a finques independents superfícies inferiors a la parcel·la 
mínima obligatòria o que no reuneixin la configuració i característiques adequades 
per a la seva edificació.  

C) No s’han fet adjudicacions que excedeixin el 15% dels drets de les persones 
adjudicatàries. 

D) Les parcel·les resultants que s’adjudiquen estan situades en idèntic lloc que les 
antigues propietats dels mateixos titulars, amb algun petit ajust.  

E) No s’apliquen en aquesta reparcel·lació criteris d’homogeneïtzació per ubicació i 
per ús en tant que les finques resultants  es situen en el mateix emplaçament que les 
finques aportades i s’adjudiquen a idèntic titular. 

F) Les diferències d’adjudicació que es produeixen com a conseqüència de que el 
dret de determinats propietaris no ha quedat esgotat amb les adjudicacions de 
sostre sobre les finques resultants que s’han fet al seu favor són objecte de 
compensació econòmica entre els interessats.  

  

Subzona Ipv: Indústria petita. Volumetria específica.
Regula la indústria existent al sud del sector formada per diverses naus que formen una unitat volumètrica.

Parcel·la mínima: Existent
Edificabilitat neta: 1 m2st/m2sòl
Ocupació: Existent
Volumetria: S'haurà de mantenir la volumetria existent i no es permeten ampliacions.
Altells: Es permet la construcció d'altells que ocupin fins a un 50% de la planta baixa.

Espai privat:

la resta d'espai privat serà no edificable i haurà de ser comú pel conjunt de les naus per tal de facilitar 
l'accés a les naus i als aparcaments que sean de acracter comunitari. La tanca de parcel·la s'haurà de 
situar seguint l'alineació de la façana principal.

Divisió horitzontal:
Es permet la divisió horitzontal essent launitat mínima les naus originals establertes a la llicència d'obres 
original, amb un màxim de 14 naus.
Magatzem i industrial en totes les categories.
Comercial adscrit al servei directe de l'activitat industrial.
Habitatge limitat a un sòl habitatge per industria instal·lada.
L'ús d'oficines i els propis del sistem d'equipaments, adscrits al servei directe de l'activitat industrial.Usos admesos:
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5.- EQUIDISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS I CÀRREGUES 

5.1 CESSIONS OBLIGATÒRIES I GRATUÏTES 

5.1.1.- CESSIÓ DEL 10% DEL APROFITAMENT MIG  

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

1. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat han de cedir a l’administració actuant el 
sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic dels sectors subjectes a un pla de millora 
urbana o dels polígons d’actuació urbanística que tinguin per objecte alguna de les finalitats a 
què fa referència  l’article 70.2.a) excepte en els supòsits següents: 

a) En el cas de les àrees residencials estratègiques les persones propietàries han de cedir el sòl 
corresponent al percentatge que el pla director estableixi, que pot ésser de fins a un 15% de 
l’aprofitament urbanístic del sector. 

b) En el cas que per mitjà d’una modificació del planejament urbanístic general s’estableixi un nou 
polígon d’actuació urbanística que tingui per objecte una actuació aïllada de dotació a la que fa 
la disposició segona, el 10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic que comporti l’actuació de 
dotació respecte a l’aprofitament urbanístic atribuït als terrenys inclosos en l’actuació, llevat que la 
modificació del planejament corresponent incrementi el sostre edificable de l’actuació, supòsit en 
el que el percentatge esmentat és del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic.  

c) En el cas que per mitjà d’una modificació del planejament urbanístic general s’incrementi el 
sostre edificable d’un sector o d’un polígon d’actuació urbanística, els propietaris, a part de la 
cessió ordinària que corresponia a l’àmbit d’actuació, han de cedir el sòl corresponent al 15% de 
l’increment de l’aprofitament urbanístic. 

2. L’administració actuant ha de fixar l’emplaçament del sòl de cessió amb aprofitament urbanístic 
en el procés de reparcel·lació. Per tal d’assegurar la participació de la iniciativa privada en la 
construcció d’habitatges de protecció pública es pot distribuir la cessió de sòl amb aprofitament 
proporcionalment entre les diferents qualificacions de zona de l’àmbit d’actuació. 

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

I el vigent article 46.1 TRLU estableix: 

“Article 46 

Condicions de la cessió de sòl amb aprofitament 

L’administració actuant no participa en les càrregues d’urbanització dels terrenys amb 
aprofitament urbanístic que rep en compliment del deure de cessió de sòl amb aprofitament que 
preveuen els articles 43 i 45.1.a, els quals s’han de cedir urbanitzats”. 
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De conformitat a tot l’anterior el Present Projecte de reparcel·lació contempla la cessió lliure 
de càrregues  a l’Ajuntament de Breda del 10% de l’aprofitament urbanístic del Sector. 

L’àmbit d’actuació té una superfície total destinada aprofitament privat de 28.911,63m2 . En 
tant que estem davant d’un àmbit amb un aprofitament urbanístic homogeni en el qual no 
s’han aplicat coeficients d’homogeneïtzació, el 10% que cal cedir a l’Ajuntament de Breda en 
concepte d’aprofitament urbanístic és de 2.8911,63m2.  

D’acord amb l’anterior s’adjudica a l’Ajuntament de Breda 2  finques resultants i un indivís 
respecte una tercera finca resultant, tal i com es detalla en el següent quadre: 

Núm. Parcel·la 
 

% Propietat 
Superfície total finca 

Superfície adjudicada a 
l’Ajuntament 

i1 41% 1.229,87 m2 504,25 m2 
i2 100% 1.190,42 m2 1.190,42 m2 
i3 100% 1.188,64 m2 1886,64 m2 

TOTAL ADJUDICAT AJUNTAMENT BREDA 2.883,31m2 

Del detall del quadre anterior es desprèn que s’adjudica a l’Ajuntament de Breda la finca 
resultant número i2, la finca resultant nº i3, i un 41% en indivís respecte la finca resultant i1, del 
que resulten un total de 2.883,31m2 adjudicats. 

Aquesta adjudicació representa un defecte d’adjudicació de 7,86m2 .  Aquest mínim defecte 
d’adjudicació així com la necessitat d’adjudicar una finca resultant amb indivís amb un l’altre 
propietari es justifiquen per si sols davant de la impossibilitat d’efectuar una adjudicació 
exacta del 10% atesa la gran consolidació per l’edificació existent en l’àmbit. 

5.1.2.- CESSIONS DELS SISTEMES URBANÍSTICS  

Es cedeixen gratuïtament a l’Ajuntament de Breda les finques resultants destinades a sistemes 
urbanístics, la superfície de les quals es relaciona en el següent quadre: 

Sòl públic de cessió. Sistemes 
 

Núm. Parcel·la Superfície 

Equipament e1 1.973,00 m2 

 Equiipament e2 1.412,00 m2 

 Espais Lliures v1 3.129,00 m2 

 Serveis tècnics t1 33,00 m2 

Serveis tècnics t2 32,00 m2 

Vialitat 4.854,37 m2 

Total 11.433,37 m2 

La descripció de cadascuna de les finques resultants destinades a sistemes urbanístics consten 
en la seva corresponent fitxa urbanística inclosa en el present projecte de reparcel·lació. 
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5.2 ADJUDICACIÓ DE  FINQUES RESULTANTS 

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

 

 

 

  

Propietari i1
QUADRE D'ADJUDICACIÓ DE PARCEL·LES

i2
QUADRE D'ADJUDICACIÓ DE PARCEL·LES

i3
QUADRE D'ADJUDICACIÓ DE PARCEL·LES

i4
QUADRE D'ADJUDICACIÓ DE PARCEL·LES

i5
QUADRE D'ADJUDICACIÓ DE PARCEL·LES

i6
QUADRE D'ADJUDICACIÓ DE PARCEL·LES

i7
QUADRE D'ADJUDICACIÓ DE PARCEL·LES

i8
QUADRE D'ADJUDICACIÓ DE PARCEL·LES

i9
QUADRE D'ADJUDICACIÓ DE PARCEL·LES

i10
QUADRE D'ADJUDICACIÓ DE PARCEL·LES

i11
QUADRE D'ADJUDICACIÓ DE PARCEL·LES

iv1
QUADRE D'ADJUDICACIÓ DE PARCEL·LES

iv2
QUADRE D'ADJUDICACIÓ DE PARCEL·LES

MUNT PROM S.L
JOSÉ BUXALLEU PRAT
MªROSA SARSANACH BAYES
JOSEP Mª CANALETA MAS
MARIA VALLS MONTANER

100% 100%
100%

100%
100%

100%
SERALSI, SL
HOHNER AUTOMÁTICOS. SL

100%
100%

CARME TENA LLOPIS I JAUME JULIÀ TRABAL 59%
Diversos propietaris (Comunitat de Propietaris) 100%

100%

10% de cessió gratuïta ajuntament 41% 100% 100%
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5.3 DIFERÈNCIES D’ADJUDICACIÓ ENTRE ELS PROPIETARIS 

L’article 126.1e) TRLU estableix el següent: 

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

En el present Projecte de reparcel·lació es produeixen diferències d’adjudicació, tan per 
excés com per defecte. Si bé l’àmbit es troba consolidat per l’edificació i la majoria de 
propietaris reben en adjudicació gairebé idèntica parcel·la a la que aporten, el present 
procés equidistributiu genera diferències d’adjudicació com a conseqüència, principalment, 
de la necessitat de cedir a l’Ajuntament de Breda el 10% d’aprofitament així com pel 
repartiment, entre els propietaris als que els hi correspon, dels drets que deriven de les finques 
aportades destinades a sistemes urbanístics, tal i com ha quedat exposat amb anterioritat. 

La indemnització que correspon abonar o liquidar a cada propietari es calcula de conformitat 
al valor de repercussió del sòl sense urbanitzar, de conformitat a les regles de valoració 
aplicables contingudes en la normativa estatal de valoracions, això és el Real Decret Legislatiu 
2/2008 de 20 de juny pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Sòl i Real Decret 1492/2011, 
de 24 d’Octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Valoracions de la Llei de sòl Estatal. El 
valor obtingut és de 25,45€/m2 de sòl sense urbanitzar, tal i com consta justificat en l’Annex de 
valoracions que s’adjunta al present document. 

En el següent quadre es detallen les diferències d’adjudicació que corresponen a cada 
propietari: 

 

 

 
  

núm. finca Propietari

Superfície 
final 

aportada

1 CARME SERRABOU
2 MUNT PROM S.L 8.685,96
3 JOSÉ BUXALLEU PRAT 5.597,00
4 MªROSA SARSANACH BAYES 2.055,49
5A JOSEP Mª CANALETA MAS 1.086,63

5B JOSEP Mª CANALETA MAS 835,63
6 MARIA VALLS MONTANER 2.305,76

7 AJUNTAMENT DE BREDA
8 JOSEP BADIA VILA

9 SERALSI, SL 2.230,95
10 HOHNER AUTOMÁTICOS. SL 5.052,28

11
JOSEP VIURA GINESTA i JOAQUIM 
VIURA BERENGUER

12
CARME TENA LLOPIS I JAUME 
JULIÀ TRABAL 3.673,27

13
Diversos propietaris (Comunitat 
de Propietaris) 7.162,04

% final 
aportat

% de 
repartimen

t

22,4530% 20,2077% 5.842,39
14,4681% 13,0213% 3.764,68
5,3134% 4,7821% 1.382,57

5,9603% 5,3643% 1.550,91

5,7670% 5,1903% 1.500,59
13,0601% 11,7541% 3.398,29

9,4953%
8,5458%

2.470,73

18,5137% 16,6624% 4.817,36

Superfície 
teòrica a 

adjudicar

4,9690% 4,4721%
1.292,96

2.391,19m2 -3.451,20m2
4.290,26m2 525,58m2
1.636,43m2 253,86m2

1.817,43m2 266,52m2

1.919,52m2 418,93m2
4.043,67m2 645,38m2

1.812,28m2 -658,44m2

6.591,34m2 1.773,98m2

Drets 
totals 

adjudicats 
(en sup)

Diferències 
adjudicaci
ó (en sup.)

1.526,20 233,24

Diferències 
adjudicació (€)

87.826,91 €
-13.375,19 €

-6.460,31 €

-6.782,52 €

-10.660,96 €
-16.423,82 €

16.756,26 €

-45.144,70 €

-5.935,58 €

10% de cessió gratuïta 
ajuntament
Totals 38.685,00

10,0000%
2.891,16

100,0000% 100,0000% 28.911,63
2.883,31m2 -7,86m2

28.911,63m2 0,00m2
199,93 €

0,00 €
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5.4  AVALUACIÓ DE LES DESPESES D’URBANITZACIÓ 

L’article 120.1 del TRLU estableix el conjunt de despeses d'urbanització que s’han de tenir en 
compte i que aniran a càrrec de les persones propietàries: 

Article 120 Despeses d'urbanització a càrrec de les persones propietàries i dret de reallotjament 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Obres d'urbanització: Inclou totes les obres a executar pel sector 
segons el projecte d'urbanització de la modificació puntual del PEMU 
U.A.4 del PGOU de Llinars del Vallès. 

B. Despeses de gestió, honoraris i similars: Inclouen despeses com els 
honoraris tècnics, direcció i gestió tècnica de les obres d’urbanització, 
registre de la propietat, notari, taxes, i altres despeses d’administració 
i gestió. 

El Compte de Liquidació Provisional, que s’incorpora en aquest Projecte de reparcel·lació, 
inclou totes les despeses necessàries que es desglossen en el següent quadre: 
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CAP. 01.01 ENDERROCS
TOTAL ENDERROCS 9.263,60 €

CAP. 01.02 MOVIMENTS DE TERRES
TOTAL MOVIMENTS DE TERRES 80.925,01 €

CAP. 01.03 INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS
TOTAL INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS 43.765,73 €

CAP. 01.04 INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS
01.04.01 XARXA D'AIGUA PLUVIAL 159.157,68 €
01.04.02 XARXA D'AIGUA RESIDUAL 68.739,24 €
01.04.03 XARXA D'AIGUA POTABLE 41.176,70 €
01.04.04 XARXA ELÈCTRICA 222.902,05 €
01.04.05 XARXA TELEFÒNICA 16.003,21 €
01.04.06 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 59.069,92 €

TOTAL INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS 567.048,80 €

CAP. 01.05 FERMS I PAVIMENTS
01.05.01 CALÇADES 144.640,31 €
01.05.02 VORERES 95.414,09 €

TOTAL FERMS I PAVIMENTS 240.054,40 €

CAP. 01.06 SENYALITZACIÓ
01.06.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL 2.552,72 €
01.06.02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 2.437,37 €

TOTAL SENYALITZACIÓ 4.990,09 €

CAP. 01.07 JARDINERIA I ZONES VERDES
01.07 VIARI 4.392,46 €
01.08 ZONES VERDES 31.282,62 €

TOTAL JARDINERIA I ZONES VERDES 35.675,08 €

CAP. 01.08 VARIS
01.08.01 SEGURETAT I SALUT 19.259,45 €
01.08.02 CONTROL DE QUALITAT 10.625,52 €
01.08.03 VARIS 30.000,00 €

TOTAL VARIS 59.884,97 €

1.041.607,68 €
135.409,00 €

62.496,46 €

1.239.513,14 €

ALTRES DEURES I CÀRREGUES
Honoraris redacció Pla de Millora Urbana 12.500,00 €
Honoraris projecte Urbanització 17.480,00 €
Honoraris projecte Reparcel·lació 17.000,00 €
Estudi geotècnic 2.675,93 €
Despeses de registre. Estimació 15.000,00 €
Total altres despeses 64.655,93 €

TOTAL DESPESES (IVA EXCLÒS) 1.304.169,07 €

PRESSUPOST OBRES D'URBANITZACIÓ

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL. URBANITZACIÓ
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.041.607,68
6 %   BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.041.607,68

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTA D'URBANITZACIÓ, SEGONS EL PROJECTE 
D'URBANITZACIÓ (IVA EXCLÒS)
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De conformitat al detall del pressupost contingut en el Projecte d’Urbanització de l’àmbit, el 
cost total de la urbanització ascendeix a la quantitat de 1.304.169,07 €. 

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

 

5.5 COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL 

Cal recordar que, d’acord amb allò que disposa l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en la determinació del compte 
de liquidació provisional de la reparcel·lació, s’ha d’especificar la responsabilitat que 
correspon a cada finca resultant per raó de les despeses d’urbanització i de les altres 
despeses del projecte.  

Els saldos del compte de liquidació s’entenen provisionals i a compte, fins que s’aprovi la 
liquidació definitiva de la reparcel·lació. En aquest sentit, les possibles esmenes d’errors i 
omissions, així com les rectificacions que siguin procedents, es tenen en compte en la 
liquidació definitiva, però no suspenen l’exigibilitat dels saldos provisionals aprovats amb el 
projecte de reparcel·lació. 

S’entén, a tots els efectes, que els saldos del compte de liquidació provisional són deutes 
líquids i exigibles, a favor de l’Administració actuant, a tenor de l’apartat 4 de l’esmentat 
article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol. En el següent quadre es reflecteix la liquidació 
provisional, IVA exclòs,  que correspon a cada propietari: 

 

IVA EXCLÒS 

Els resultats de signe positiu es corresponen amb quantitats a cobrar, i les de signe negatiu a 
abonar. En el següent quadre es detalla el compte de liquidació provisional en el que es 
reflecteix la càrrega amb la que queda gravada cadascuna de les parcel·les resultants del 
present projecte de reparcel·lació: 

Propietari Sòl adjudicat

Diferències 
adjudicació 

(sup.)
Indemnitza

cions

Costos 
d'urbanitzaci

ó

Costos 
d'indemnitz

acions

Compensac
ions 

diferències 
d'adjudicac

Compte de 
liquidació 

provisional
CARME SERRABOU 0,00
MUNT PROM S.L 2.391,19
JOSÉ BUXALLEU PRAT 4.290,26

MªROSA SARSANACH BAYES 1.636,43
JOSEP Mª CANALETA MAS 1.526,20
MARIA VALLS MONTANER 1.817,43

-3.451,20
525,58

253,86
233,24
266,52

3.881,23 €
-119.812,41 € -1.819,87 € 87.826,91 €
-214.966,76 € -3.265,19 € -13.375,19 €

-81.994,58 € -1.245,44 € -6.460,31 €
-76.471,42 € -1.161,55 € -5.935,58 €
-91.063,72 € -1.383,19 € -6.782,52 €

3.881,23 €
-33.805,36 €

-231.607,15 €

-89.700,33 €
-83.568,55 €
-99.229,44 €

JOSEP BADIA VILA 0,00
SERALSI, SL 1.919,52
HOHNER AUTOMÁTICOS. SL 4.043,67
JOSEP VIURA GINESTA i 
JOAQUIM VIURA 
BERENGUER 0,00
CARME TENA LLOPIS I 
JAUME JULIÀ TRABAL 1.812,28
Diversos propietaris 
(Comunitat de Propietaris) 6.591,34

418,93
645,38

-658,44

1.773,98

8.909,20 €
-96.179,02 € -1.460,89 € -10.660,96 €

-202.611,18 € -3.077,52 € -16.423,82 €

7.018,98 €

-90.805,84 € -1.379,28 € 16.756,26 €

-330.264,14 € -5.016,48 € -45.144,70 €

8.909,20 €
-108.300,88 €
-222.112,52 €

7.018,98 €

-75.428,86 €

-380.425,32 €
10% de cessió gratuïta 
ajuntament 2.883,31 -7,86 199,93 € 199,93 €
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Els resultats de signe positiu es corresponen amb quantitats a cobrar, i les de signe negatiu a 
abonar. 

6.- PRECS REGISTRALS 

S’interessa del Sr. Registrador de la Propietat que procedeixi, d’acord amb el que disposa el 
Reial Decret 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les “Normas complementarias para 
la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos 
de Naturaleza Urbanística” a portar a terme: 

- La rectificació de descripcions registrals, immatriculació de finques o excessos/defectes de 
cabuda, represa de tracte successiu, cancel·lació de drets reals incompatibles, si s’escau. 

- La inscripció de les parcel·les resultants als propietaris que correspongui segons el Projecte, 
amb la seva corresponent afectació al pagament de les despeses d’urbanització d’acord 
amb el que s’ha especificat. 

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

 

7.- CONSIDERACIONS FINALS 

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

Breda, desembre de 2014 

 

Equip Redactor: 

Nucli Advocats SLP    Projectes Urbans, Arquitectura i Territori 

núm. 
parcel·l
a
i1

i2
i3
i4
i5
i6
i7
i8
i9
i10
i11
iv1
iv2

adjudicatari
Ajuntament de Breda 41% 504,25
CARME TENA LLOPIS I JAUME JULIÀ TRABAL 59% 725,62
Ajuntament de Breda 100% 1.190,42
Ajuntament de Breda 100% 1.188,64
MUNT PROM, S.L. 100% 1.197,45
MUNT PROM, S.L. 100% 1.193,74
JOSÉ BUXALLEU PRAT 100% 4.290,26
MªROSA SARSANACH BAYES 100% 1.636,43
JOSEP Mª CANALETA MAS 100% 1.526,20
MARIA VALLS MONTANER 100% 1.817,43
SERALSI, SL 100% 1.919,52
HOHNER AUTOMÁTICOS. SL 100% 4.043,67
Diversos propietaris (Comunitat de Propietaris) 100% 6.591,34
CARME TENA LLOPIS I JAUME JULIÀ TRABAL 100% 1.086,66

sup. Parcel·la

% 
s
u
p

% 
regularitza

t
Costos 

d'urbanització

Costos 
indemnitza

cions Total Costos

2,7878% -36.357,91 € -552,25 € -36.910,16 €

4,6006% -59.999,15 € -911,35 € -60.910,49 €
4,5863% -59.813,26 € -908,52 € -60.721,78 €

16,4830% -214.966,76 € -3.265,19 € -218.231,96 €
6,2871% -81.994,58 € -1.245,44 € -83.240,02 €
5,8636% -76.471,42 € -1.161,55 € -77.632,97 €
6,9825% -91.063,72 € -1.383,19 € -92.446,92 €
7,3747% -96.179,02 € -1.460,89 € -97.639,91 €

15,5357% -202.611,18 € -3.077,52 € -205.688,70 €
25,3237% -330.264,14 € -5.016,48 € -335.280,62 €
4,1749% -54.447,93 € -827,03 € -55.274,96 €


