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1.- M E M Ò R I A 

1.1) OBJECTE 
La present reparcel·lació té per objecte donar compliment a les previsions de la 

Modificació del Pla Especial d’Ordenació de la U.A. 94 del Pla General Municipal 

d’Ordenació de Sabadell aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i 

Obres Públiques en data 21 d’abril de 2010, publicat al Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya de 27 de maig de 2010. 

1.2) RELACIÓ D’INTERESSATS 

1.2.1) Propietaris 

Els propietari de les finques aportades és els següent: 

- I. BATALL,SL,  NIF B58679473, amb domicili a la Ronda Zamenhof, 24 de 
Sabadell 

 

1.2.2) Altres interessats 

Es desconeix l’existència d’altres interessats.   
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2.- DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT REPARCEL·LABLE 

2.1) ÀMBIT 
 
La Unitat d’Actuació UA-94 es troba delimitada en la Modificació del Pla Especial 

d’Ordenació de la U.A.94 del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell. 

L’àmbit està situat entre la Via Massagué i el Raval de Dins i entre dues parets 

mitgeres que la separen de la resta d’illa. Es tracta d’un àrea buida d’edificació. 

La superfície total de l’àmbit segons recent medició és de set-cents cinquanta-un 

metres seixanta-cinc decímetres quadrats (751,65 m²).   

Les característiques que determina el planejament per aquesta unitat d’actuació, són: 

 

Qualificació 

Urbanística 

  Superfícies de sòl 

  Sòl mínim 
de cessió 
(*) 

Sòl mínim 
urbanització 

Clau m2 % m2 m2 

     

S
IS

T
E

M
E

S
 Viari (a.1) 8,10 1,08% 8,10 8,10 

Places i 
jardins 
urbans (d-1) 

349,17 46,45% 349,17 349,17 

Z
O

N
E

S
 

Residencial 
en nucli antic 
amb terciari 
(1-2) 

394,39 52,47%   

     

Total àmbit 751,65 100%   

     

SUPERFICIE DE SOSTRE ZONES 

Residencial en nucli antic amb terciari....................................1.631,08 m2 

Index............................................................................................. 2,17 
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Així mateix, i de conformitat amb el que estableix l’apartat 3 de l’article 43 del Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010 modificat per la Llei 3/2012, de 

22 de febrer, aquest projecte reparcel·latori, al resultar materialment impossible 

individualitzar en una parcel·la urbanística l’apro fitament que s’ha de cedir, es 

substitueix pel seu equivalent en altre terreny for a del polígon , i a tal fi inclou una 

finca externa a la Unitat d’Actuació que ha de ser objecte de cessió a favor de 

l’Ajuntament de Sabadell per part de I BATALL,SL en concepte de 10% d’aprofitament 

urbanístic. Concretament la finca propietat de I BATALL,SL, situada a Sabadell al 

carrer Doctor Puig número 20, inscrita al Registre de la Propietat núm 2 de Sabadell, 

finca registral 37490. Aquesta finca,  d’acord amb la medició real efectuada a la 

Modificació Puntual del PGMO en àmbit comprès per les finques núms. 28 i 20 B del 

Carrer Doctor Puig de Sabadell, aprovat definitivament el 2 de Juliol de 2008 (publicat 

en el DOGC en data 6 d’agost de 2008), està qualificada de Reserva d’Equipament 

Local (clau c-0), amb una superfície de 112,87m2 i  una edificabilitat de 280,08m2. 

 

2.2) SISTEMA D’ACTUACIÓ 

El sistema d’actuació és el de reparcel· lació en la modalitat de compensació bàsica. 

A  tal fi el propietari únic de l’àmbit en ús del que preveu l’article 164 del Reglament de 

la Llei d’Urbanisme, en tot allò que no s’oposi, no ho contradigui, ni resulti 

incompatible, s’acull a aquest procediment de Reparcel· lació. Com a procediment de 

gestió abreujat, regulat a l’article indicat en tant en quant desenvolupa els articles  

124.4 i  130.2 a) del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel que s’aprova el text 

refós de la Llei d’Urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, permet que 

si hi ha una única persona propietària pugui presentar la proposta de reparcel·lació 

sense necessitat de constituir Junta de Compensació 

En el present supòsit el propietari únic  de la Unitat d’Actuació és IBATALL,SL.  qui 

formula dit sistema abreujat de gestió i amb els aprofitaments resultants i càrregues 

assumibles 
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3.- JUSTIFICACIÓ DE LA VIABILITAT 
 
L’estudi econòmic i financer de la Modificació del Pla Especial d’Ordenació de la 

U.A.94 del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell consideren que els costos 

d’urbanització aniran íntegrament a càrrec dels propietaris de les finques incloses en 

l’àmbit i que aquest costos son assumibles pel resultat de l’operació urbanística.  

 
 
 

4.- MARC JURÍDIC 
 
La legislació aplicable a la present reparcel·lació és la següent: 
 
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

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

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 

la legalitat urbanística. 

- Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel que s’aproven les normes 

complementàries al Reglament Hipotecari per a l’execució de la Llei Hipotecària 

sobre inscripció en el Registre de la propietat d’actes de naturalesa urbanística.  

-  Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la 

Llei del Sòl i Rehabilitació urbana. 

- Conveni urbanístic subscrit en data 13 d’octubre de 2.016 entre I BATALL,SL i 

l’Ajuntament de Sabadell 

- Restant legislació que resulti d’aplicació. 
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5.- EFECTES DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE 
REPARCEL·LACIÓ 

Segons les determinacions contingudes en l’article 130.1 del Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010 modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, els 

propietaris aporten els terrenys de cessió obligatòria i executen les obres 

d’urbanització al seu càrrec en els termes i condicions que es determinen en el 

planejament. 

L’aprovació definitiva del projecte de reparcel· lació tindrà els efectes econòmics i 

jurídics previstos en l’article 127 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, desenvolupat 

per l’article 153 del seu Reglament.  

En concret, l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació , un cop ha adquirit 

fermesa en via administrativa, comporta els següents efectes: 

- La cessió de dret al municipi en què s’actua, o, si escau, a l’administració 
urbanística actuant, d’acord amb l’article 23.4, en ple domini i lliures de 
càrregues, dels terrenys de cessió obligatòria, perquè siguin incorporats al 
patrimoni de sòl o perquè se’n faci l’afectació als usos que determini el 
planejament urbanístic. 

- L’afectació amb efectes de garantia real de les parcel· les adjudicades al 
compliment de les càrregues i al pagament de les despeses inherents al 
sistema de reparcel· lació. 

- La subrogació, amb plena eficàcia real, de les antigues parcel·les per les 
noves parcel· les. 

- El gaudi de les exempcions tributàries establertes per la legislació aplicable. 

- L’extinció o la transformació de drets i de càrregues, d’acord amb la legislació 
aplicable. 

En aquest cas, i tenint en compte, com s’ha indicat al descriure la unitat reparcel· lable, 

que l’aprofitament urbanístic corresponent a l’Ajuntament de Sabadell s’ha concretat 

en una finca externa al polígon: la finca propietat de I BATALL,SL, situada a Sabadell 

al carrer Doctor Puig número 20, inscrita al Registre de la Propietat núm 2 de 

Sabadell, finca registral 37490, l’aprovació definitiva comporta també la incorporació 

d’aquesta finca al patrimoni municipal. 



PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ  DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA –94 DEL 
P.G.M.O. 

 
DE SABADELL 

 

 8

Idèntica situació es produeix amb la finca de resultat que es descriu més endavant del 

subsòl del polígon, respecte del subsòl de les finques privades, en tant en quant i per 

raó del que posteriorment s’explica passa també a domini públic. 

 

 

6.- DEFINICIÓ DE LES FINQUES APORTADES 

 

6.1) DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES APORTADES 
 
FINCA APORTADA 1 

FINCA APORTADA 1.1 

Finca registral 2.310 

URBANA. CASA sita en Sabadell, calle Arrabal de Adentro, número treinta y tres, 
compuesta de planta baja y dos pisos, formando dos habitaciones que se comunican 
entre si interiormente, no constando su medida superficial. HOY DERRUIDA. LINDA: 
por su frente, Oriente, con la calle de su situación; por la derecha saliendo, Mediodía, 
con casa de Carmen Serra y Plantés; por la izquierda, Norte, con casa y patio de Luisa 
Vergés; y por detrás, Poniente, con la calle llamada Vía Masagué 
 
TITULAR:   I BATALL,SL 
 
INSCRITA al Registre de la Propietat núm. 2 de Sabadell, al Volum 3728, llibre 1506, 
foli 71 i finca 2.310  
 
CÀRREGUES: “ Según nota de fecha veintiocho de Enero de mil novecientos ochenta 
y siete, extendida al margen de su inscripción 15ª, conforme al artículo 102, apartado 3 
del Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de Agosto, resulta que en fecha siete de 
Septiembre de mil novecientos ochenta y tres se inició el Plan Especial de Reforma 
Interior del Centro, y la Reparcelación de la Unidad de Actuación número Uno, que 
afectaba entre otras a la finca objeto de la presente” 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL :  5705608DG2050B0001HD 
 
 

FINCA APORTADA 1.2 

Finca registral 6.443 
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URBANA. CASA compuesta de planta baja y primer piso, con un reducido patio detrás, 
HOY DERRUIDA, situada en Sabadell, calle Vía Massagué, número veintidós. LINDA: 
frente, con dicha Vía; derecha entrando, con casa y patio de herederos de José 
Escayola; izquierda, con honores de Mariana Rebull; y fondo, con la finca sita en calle 
Arrabal de Adentro, número veintisiete –registraL 739-. Tiene una superficie de 
noventa y cuatro metros cuadrados. REFERENCIA CATASTRAL: 
5705625DG2050B0001MD 
 
TITULAR:   I BATALL,SL 
 
INSCRITA al Registre de la Propietat núm. 2 de Sabadell, al Volum 3411, llibre 1236, 
foli 114 i finca 6443  
 
CÀRREGUES: “ Según nota de fecha veintiocho de Enero de mil novecientos ochenta 
y siete, extendida al margen de su inscripción 13ª, conforme al artículo 102, apartado 3 
del Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de Agosto, resulta que en fecha siete de 
Septiembre de mil novecientos ochenta y tres se inició el Plan Especial de Reforma 
Interior del Centro, y la Reparcelación de la Unidad de Actuación número Uno, que 
afectaba entre otras a la finca objeto de la presente” 
 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL :  5705625DG2050B0001MD 
 
 

FINCA APORTADA 1.3 

Finca registral 5.014 

URBANA. CASA situada en Sabadell, calle Via Massagué, número veinte, antes 
dieciocho, compuesta de planta baja y un piso, HOY DERRUIDA, que tiene la 
superficie de setenta y siete metros ochenta y nueve decímetros cuadrados. 
LINDANTE por el frente con dicha calle, por la derecha con casa de José Antich, por la 
izquierda, con otra casa de don José Escayola y por la espalda con el mismo señor 
Escayola mediante casas de la calle Arrabal de Adentro. REFERENCIA CATASTRAL: 
5705609DG2050B0001WD. 
 
TITULAR:   I BATALL,SL 
 
INSCRITA al Registre de la Propietat núm. 2 de Sabadell, al Volum 3803, llibre 1581, 
foli 168 i finca 5014  
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL :  5705609DG2050B0001WD 
 
 

FINCA APORTADA 1.4 

Finca registral  5.015 
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URBANA. CASA señalada con el número dieciocho, antes dieciséis en la calle Via 
Massagué de esta ciudad, compuesta de planta baja y un piso, HOY DERRUIDA, de 
superficie sesenta metros ocho decímetros cuadrados, iguales a mil quinientos 
ochenta y nueve palmos setenta y un céntimos de palmo también cuadrados. 
LINDANTE al frente con la citada calle de su situación, por la derecha con casa de la 
misma procedencia; por la izquierda, con otra de la misma procedencia; y por la 
espalda, con casa también de la misma herencia. Referencia catastral: 
5705610DG2050B0001UD. 
 
TITULAR:   I BATALL,SL 
 
INSCRITA al Registre de la Propietat núm. 2 de Sabadell, al Volum 3495, llibre 1280, 
foli 45 i finca 5015  
 
CÀRREGUES: “ Según nota de fecha veintiocho de Enero de mil novecientos ochenta 
y siete, extendida al margen de su inscripción 16ª, conforme al artículo 102, apartado 3 
del Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de Agosto, resulta que en fecha siete de 
Septiembre de mil novecientos ochenta y tres se inició el Plan Especial de Reforma 
Interior del Centro, y la Reparcelación de la Unidad de Actuación número Uno, que 
afectaba entre otras a la finca objeto de la presente” 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL :  5705610DG2050B0001UD 
 
 

FINCA APORTADA 1.5 

Finca registral  5.016 

URBANA. CASA sita en Sabadell, Vía Massagué, número dieciséis, compuesta de 
planta baja y dos pisos, HOY DERRUIDA, cuya medida superficial es de ochenta y 
tres metros cuarenta y un decímetros cuadrados, iguales a dos mil doscientos siete 
palmos dos centésimas de palmo cuadrados. LINDANTE al frente con la citada calle 
de su situación, por la derecha y por la espalda con propiedad de los herederos 
Escayola Canals y por la izquierda con una casa de Francisco Renom. RFERENCIA 
CATASTRAL: 5705611DG2050B0001HD 
 
TITULAR:   I BATALL,SL 
 
INSCRITA al Registre de la Propietat núm. 2 de Sabadell, al Volum 3873, llibre 1651, 
foli 19 i finca 5016  
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL :  5705611DG2050B0001HD 
 
 

FINCA APORTADA 1.6 

Finca registral  5.017 
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URBANA. CASA sita en Sabadell, calle Arrabal de Adentro, número veintiuno, HOY 
DERRUIDA, cuya superficie es de cuarenta y cuatro metros veintiún decímetros 
cuadrados iguales a mil ciento sesenta y nueve palmos setenta y nueve centésimas de 
palmo cuadrados. LINDANTE al frente con la calle de sus situación, por la derecha y 
por la espalda con los herederos de Joaquin Escayola Valls y por la izquierda con casa 
de don Francisco Renom. REFERENCIA CATASTRAL: 5705623DG2050B0001TD. 
 
TITULAR:   I BATALL,SL 
 
INSCRITA al Registre de la Propietat núm. 2 de Sabadell, al Volum 3872, llibre 1650, 
foli 219 i finca 5017  
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL :  5705623DG2050B0001TD 
 
 

FINCA APORTADA 1.7 

Finca registral  5018 

URBANA. CASA compuesta de planta baja y dos pisos, actualmente únicamente se 
compone de planta baja, con patio a su espalda, situada en la calle de Arrabal de 
Adentro de esta ciudad, señalada de número veintitrés, HOY DERRUIDA, que tiene la 
superficie de cuarenta y siete metros cuarenta y cuatro decímetros cuadrados 
equivalentes a mil doscientos cincuenta y cinco palmos veintiséis centésimas de palmo 
también cuadrados. LINDANTE al frente con la calle de su situación; por la derecha, 
con otra de la misma procedencia; por la izquierda, con otra de la misma procedencia, 
y por la espalda, con finca de la misma herencia. Referencia catastral: 
5705626DG2050B0001OD 
 
TITULAR:   I BATALL,SL 
 
INSCRITA al Registre de la Propietat núm. 2 de Sabadell, al Volum 3496, llibre 1281, 
foli 1 i finca 5018  
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL :  5705626DG2050B0001OD 
 
 

FINCA APORTADA 1.8 

Finca registral  781 

URBANA. CASA situada en la calle del Arrabal de adentro de esta ciudad, compuesta 
de planta baja y dos pisos signada de número veintisiete, -antes veinticinco-veintisiete- 
con dos puertas, teniendo en la señalada con el número veintisiete una escalerilla para 
comunicación con los pisos, HOY DERRUIDA. Mide una superficie de CINCUENTA Y 
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CUATRO METROS OCHENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS, equivalentes 
a mil cuatrocientos cincuenta y dos palmos también cuadrados. LINDA: por el frente, 
con la calle de su situación; por la derecha, con casa de José Sutrech; y por la 
izquierda y por detrás, con propiedad de don José Escayola y Folch. Referencia 
catastral: 5705624DG2050B0001FD, 
 
TITULAR:   I BATALL,SL 
 
INSCRITA al Registre de la Propietat núm. 2 de Sabadell, al Volum 3804, llibre 1582, 
foli 156 i finca 781  
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL :  5705624DG2050B0001FD 
 
 

FINCA APORTADA 1.9 

Finca registral  739 

URBANA. CASA compuesta de planta baja y dos pisos, con un pequeño patio detrás, 
HOY DERRUIDA, situada en Sabadell, calle Arrabal de Adentro, número veintinueve, 
hoy veintisiete. Tiene una superficie de sesenta y un metros cuadrados. LINDA: frente, 
con dicha calle; izquierda entrando, con casa del señor Escayola; derecha, con 
Mariana Rebull, sucesora de Camilo Roca; y fondo, con la finca sita en calle Vía 
Massagué, número veintidós – registral 6.443-. Referencia catastral: 
5705622DG2050B0001LD. 
 
TITULAR:   I BATALL,SL 
 
INSCRITA al Registre de la Propietat núm. 2 de Sabadell, al Volum 3411, llibre 1236, 
foli 116 i finca 739  
 
CÀRREGUES“ Según nota de fecha veintiocho de Eneo de mil novecientos ochenta y 
siete, extendida al margen de su inscripción 19ª, conforme al artículo 102, apartado 3 
del Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de Agosto, resulta que en fecha siete de 
Septiembre de mil novecientos ochenta y tres se inició el Plan Especial de Reforma 
Interior del Centro, y la Reparcelación de la Unidad de Actuación número Uno, que 
afectaba entre otras a la finca objeto de la presente” 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL :  5705622DG2050B0001LD 
 
 
 
 
AGRUPACIÓ:  
 
Les descrites finques, registrals números 2310, 6443,5014, 5015, 5016, 5017,5018, 
781 i 739 tenen fites comuns i  es procedeix  a la seva agrupació conforme a la 
següent descripció: 
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“URBANA: Porció de terreny de figura irregular, situada al terme municipal de 
Sabadell, amb front amb Via Massagué números 16-22 bis i darrera carrer Raval de 
Dins números 21-27. Té una superfície segons medició realitzada actualment  de SET-
CENTS CINQUANTA-UN METRES SEIXANTA-CINC DECÍMETRES QUADRATS 
(751,65-m2)m2).LIMITA: al Nord, part amb vivenda del carrer Raval de Dins número  
35 i part amb vivenda de Via Massagué número 24; a l’Est, amb carrer Raval de Dins; 
al Sud, amb vivenda de Via Massagué número 14 i Raval de Dins número 19; i a 
l’Oest, amb Via Massagué 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL:  5705608DG2050B0001HD, 5705625DG2050B0001MD, 
5705609DG2050B0001WD, 5705610DG2050B0001UD, 5705611DG2050B0001HD, 
5705623DG2050B0001TD, 5705626DG2050B0001OD,  5705624DG2050B0001FD i 
5705622DG2050B0001LD. 
 
TITULAR:   I BATALL,SL  
 
CÀRREGUES : 
Per raó de les  finques  agrupades  
 
- registral núm. 2310 
 
“ Según nota de fecha veintiocho de Enero de mil novecientos ochenta y siete, 
extendida al margen de su inscripción 15ª, conforme al artículo 102, apartado 3 del 
Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de Agosto, resulta que en fecha siete de 
Septiembre de mil novecientos ochenta y tres se inició el Plan Especial de Reforma 
Interior del Centro, y la Reparcelación de la Unidad de Actuación número Uno, que 
afectaba entre otras a la finca objeto de la presente” 
 
- registral núm.  6443: 
 
“ Según nota de fecha veintiocho de Enero de mil novecientos ochenta y siete, 
extendida al margen de su inscripción 13ª, conforme al artículo 102, apartado 3 del 
Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de Agosto, resulta que en fecha siete de 
Septiembre de mil novecientos ochenta y tres se inició el Plan Especial de Reforma 
Interior del Centro, y la Reparcelación de la Unidad de Actuación número Uno, que 
afectaba entre otras a la finca objeto de la presente” 
 
- registral núm.  5015: 
 
“ Según nota de fecha veintiocho de Enero de mil novecientos ochenta y siete, 
extendida al margen de su inscripción 16ª, conforme al artículo 102, apartado 3 del 
Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de Agosto, resulta que en fecha siete de 
Septiembre de mil novecientos ochenta y tres se inició el Plan Especial de Reforma 
Interior del Centro, y la Reparcelación de la Unidad de Actuación número Uno, que 
afectaba entre otras a la finca objeto de la presente” 
 
- registral núm. 739: 
 
“ Según nota de fecha veintiocho de Enero de mil novecientos ochenta y siete, 
extendida al margen de su inscripción 19ª, conforme al artículo 102, apartado 3 del 
Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de Agosto, resulta que en fecha siete de 
Septiembre de mil novecientos ochenta y tres se inició el Plan Especial de Reforma 
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Interior del Centro, y la Reparcelación de la Unidad de Actuación número Uno, que 
afectaba entre otras a la finca objeto de la presente” 
 
 
 
MEDICIÓ REAL:  
 
La descrita finca, i segons medició topogràfica realitzada per al present Projecte, té 
una superfície real de SET-CENTS CINQUANTA-UN METRES SE IXANTA-CINC 
DECÍMETRES QUADRATS (751,65-m2).  Per aplicació de l’article 146.a del Decret 
305/2006, del Reglament de la Llei d’urbanisme, prevaldrà la realitat física de les 
finques sobre els títols aportats i procedeix la rectificació de la seva extensió 
superficial. 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
La descrita finca agrupada s’aporta i està afecta al present Projecte de Reparcel·lació 
en la seva totalitat. 
 
Es sol·licita al Sr. Registrador de la Propietat qu e procedeixi a inscriure 
l’agrupació de la finca, amb la superfície indicada  d’acord amb la medició real 
efectuada per aquest Projecte, i a la cancel·lació càrregues per agrupació donat 
el temps transcorregut i no haver-se dut a terme la  “Reparcelación de la Unidad 
de Actuación número Uno “Plan especial de Reforma I nterior del Centro”. 
 
 
 
 
FINCA EXTERNA A LA UNITAT D’ACTUACIÓ QUE SERÀ OBJEC TE DE CESSIÓ 
EN CONCEPTE DE 10% APROFITAMENT URBANÍSTIC  
 
FINCA APORTADA 2 
 

Com s’ha indicat a l’apartat 1 d’aquesta memòria, al descriure la unitat reparcel· lable, 

l’impossibilitat material de individualitzar en una parcel· la urbanística l’aprofitament 

urbanístic corresponent a l’Ajuntament de Sabadell, s’ha substituït per una finca 

externa al polígon, de conformitat al que preveu l’apartat 3 de l’article 43 del text refós 

de la llei d’Urbanisme, que es descriu a continuació: 

Finca registral  37490 

URBANA. CASA DE PLANTA y PISO, ACTUALMENTE DERRUIDA situada en esta 
ciudad, Calle del Doctor Puig, número veinte, actualmente 20B, que tiene la figura de 
un polígono irregular, que según reciente medición, tiene una superficie total de 
CIENTO DOCE METROS OCHENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS según 
medición topográfica realizada. LINDA: fondo parte con finca número 3 de la calle 
Comedies i parte con finca 18B de calle Doctor Puig; derecha entrando, con finca 
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número 18B de calle Doctor Puig; y a la izquierda entrando, con finca 22 de la calle 
Doctor Puig.   
 
 
TITULAR:   I BATALL,SL 
 
INSCRITA al Registre de la Propietat núm. 2 de Sabadell, al Volum 2621, llibre 847, 
foli 1i  finca 37490  
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues. 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL :  5803034DG2050B0001SD 
 
OBSERVACIONS:   
 
La descrita finca s’aporta i està afecta al present Projecte de Reparcel·lació en la seva 
totalitat en tant que la mateixa serà cedida a l’Ajuntament de Sabadell en concepte de 
cessió del 10% d ‘aprofitament urbanístic 
 
Es sol·licita al Sr. Registrador de la Propietat qu e procedeixi a inscriure la 
superfície indicada d’acord amb la medició real efe ctuada en aquest projecte  i 
de conformitat a la Modificació Puntual del PGMO en  àmbit comprès per les 
finques núms. 28 i 20 B del Carrer Doctor Puig de S abadell, aprovat 
definitivament el 2 de Juliol de 2008 i publicat en  el DOGC en data 6 d’agost de 
2008. Veure Annex 13.1 
 
 
 
 
 
 

 7.- CRITERIS PER A DEFINIR I QUANTIFICAR ELS DRETS  DELS AFECTATS I 
DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT DE LES CÀRREGUES 
EXISTENTS. CRITERIS DE VALORACIÓ I ADJUDICACIÓ DE L ES FINQUES 
RESULTANTS. 
 

7.1 CRITERIS UTILITZATS PER DEFINIR I QUANTIFICAR E LS DRETS. 
 
Els drets dels propietaris és proporcional a la superfície de les finques originàries 

respectives en el moment de l’aprovació definitiva de la delimitació de l’àmbit, segons 

estableix l’article 126.1 a) del Decret Legislatiu 1/2010, Text Refós de la Llei 

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

Els drets en el procés de reparcel·lació s’han de distribuir proporcionalment a les 

aportacions efectuades per cada interessat i el valor unitari del sòl ha de ser el mateix 

per a totes les finques incloses en la unitat de gestió. El valor del sòl aportat pels 
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propietaris amb drets d’aprofitament es traduirà, doncs, en el resultat d’aplicar 

l’aprofitament total del sector al seu percentatge de participació.   

Al tractar-se d’un sol propietari és innecessari establir criteris de valoració. 

Com hem indicat amb anterioritat el dret d’aprofitament corresponent a l’Ajuntament 

de Sabadell es centra  al 10% d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria que 

estableix l’article 43 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 

febrer . 

Per  raó de l’impossibilitat  material d’individualitzar en una parcel·la urbanística 

l’aprofitament que s’ha de cedir, i conforme al que estableix l’apart 3 de l’article 43, la 

cessió de l’aprofitament urbanístic a favor de l’Ajuntament de Sabadell es materialitza 

en la finca externa situada al carrer Doctor Puig número 20 de Sabadell.  

En l’actualitat no existeix a l’àmbit de la Unitat d’Actuació  cap  edificació al haver estat 

enderrocades amb anterioritat, no havent d’indemnitzar-se. Respecte a l’edificació que 

hi havia a la finca situada fora de l’àmbit que serà cedida a l’Ajuntament de Sabadell 

en concepte d’aprofitament urbanistic, aquesta ha estat enderrocada per I 

BATALL,SL. (Annex 13.5) conforme al Conveni d’execució urbanística signat en data 

13 d’octubre de 2016 amb l’Ajuntament de Sabadell (Annex 13.6) 

 

 

7.2 DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT  DE LES 
CÀRREGUES EXISTENTS. 
 
Segons resulta de la descripció de la finca aportada agrupada, aquesta es troba 

gravada per diferents càrregues susceptibles de cancel·lació. No s’escau cap 

indemnització per aquest concepte. 

 
 
 

7.3 CRITERIS DE  VALORACIÓ DE LES FINQUES RESULTANT S. 
 
L’article 126 1 b) del Decret Legislatiu 1/2010 modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer estableix: 
 

“b) Les finques resultants es valoren de la manera que decideixen per 
unanimitat les persones propietàries afectades, sota criteris objectius i generals 
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per a tot el polígon d’actuació urbanística i en funció de l’aprofitament urbanístic 
que li atribueix el planejament urbanístic, o bé, si no hi ha acord, es valoren 
subjectant-se als criteris de la legislació aplicable en matèria de sòl. En 
qualsevol cas, la valoració de les parcel·les resultants ha de tenir en compte les 
regles de ponderació establertes per l’article 37.5.” 

 
Com s’ha manifestat a l’apartat de valoració de drets aportats, al tractar-se d’un sol 

propietari, realitzant-se l’adjudicació de les finques de resultat d’aprofitament privat  és 

innecessari establir criteris de valoració. 

 

7.4 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  
 
Els criteris d’adjudicació als propietaris inclosos en l’àmbit reparcel· latori venen definits 
pel coeficient de participació que ostenta cadascun d’ells, en la reparcel· lació. 
 
 
Els criteris d’adjudicació establerts per l’article 126 Decret Legislatiu 1/2010 modificat 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer són: 
 

• S’ha de procurar que les parcel· les resultants que s’adjudiquin estiguin situades 
en un lloc proper al de les antigues propietats de les mateixes persones titulars, 
sense perjudici que, si això no és possible, s’apliqui la ponderació de valors 
pertinent. 

 
• Si l’escassa quantia dels drets d’alguns propietaris o propietàries no permet 

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. 

 
• La diferència d’adjudicació han d’ésser objecte de compensació econòmica 

entre les persones interessades, 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. 

 
• S’ha d’adjudicar com a finques independents les superfícies que compleixin els 

requisits de parcel·la mínima edificable i que tinguin la configuració i les 
característiques adequades per a edificar-hi conformement al planejament 
urbanístic. 

 
• Excepte el que disposa a paràgraf anterior i sempre que ho permetin les 

exigències de la reparcel·lació, l’adjudicació de finques independents serà 
preferible a l’adjudicació en proindivís i aquesta última a l’indemnització 
substitutòria en metàl· lic. 

 
Tenint en compte que actualment només hi ha un sol propietari i que l’Ajuntament no 

té dret a aprofitament privat, no són necessàries les compensacions o indemnitzacions 

per diferències d’adjudicació.  Si bé com s’ha reiterat en aquest projecte, la cessió 
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obligatòria del 10% de l’aprofitament urbanístic a favor de l’Ajuntament de Sabadell 

s’ha fixat en la finca externa a la unitat, es a dir a la finca situada al carrer Doctor Puig 

número 20 de Sabadell (finca registral número 37490) donada la impossibilitat de 

materialitzar aquesta cessió en una parcel·la urbanística conforme el planejament que 

s’executa.  

 

Cal afegir que el  planejament assigna l’ús d’aparcament al subsòl de l’espai lliure que 

configura la finca qualificada de places i jardins urbans. La projecció i superfícies de 

les finques de resultat privades i públiques al subsòl corresponent no fan viable un ús 

individualitzat de l’ús d’aparcament donat el poc espai que correspon individualment al 

subsòl privat i al subsòl públic. En aquest sentit i per aconseguir l’aprofitament del 

mateix s’ha descrit a les finques resultants una finca sota rasant qualificada 

d’aparcament que compren la totalitat del subsòl de la finca destinada a plaça i jardins 

i de les finques privades, adjudicant la seva totalitat a favor de l’Ajuntament de 

Sabadell. 

 

De conformitat al que s’estableix al Conveni d’execució urbanística de data 13 

d’octubre de 2016, i com hem indicat, les dificultats d’un ús individualitzat del subsòl 

han fet que la finca resultant sota rasant qualificada d’aparcament hagi estat 

adjudicada en la seva totalitat a l’Ajuntament en ares d’adequar i millorar  la seva 

utilització i rendibilització. En el present àmbit la construcció d’un aparcament en el 

subsòl és necessari per  donar compliment a una funció de servei públic i a la 

realització d’una finalitat d’interès general per a una persona diferent a l’administració 

publica, i en aquest sentit s’ha convingut que l’Ajuntament de Sabadell atorgarà la 

concessió demanial de l’aparcament que es construeixi a la planta -1 soterrani 

conforme al projecte d’edificació que es redacti, per una durada de 40 anys a la 

societat I BATALL,SL per adjudicació directa prevista en l’article 137.4 de la Llei 

33/2003, del patrimoni de les administracions públiques. 

  

 

 

8.- CRITERIS DE VALORACIÓ DELS EDIFICIS, ALTRES ELE MENTS QUE HAGIN 
D’ENDERROCAR-SE I ELS DRETS REALS I PERSONALS RECAI ENTS SOBRE 
LES FINQUES APORTADES. 
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Tal com s’ha exposat en l’apartat 7.1 CRITERIS UTILITZATS PER DEFINIR I 

QUANTIFICAR ELS DRETS d’aquest projecte, a la finca situada al carrer Doctor Puig 

número 20 hi havia una edificació que pertanyia a la Societat I Batall,SL, que per raó 

de la seva cessió en concepte de 10% d’aprofitament urbanístic i el Conveni  

d’execució urbanística de data 13 d’octubre de 2016 va ser enderrocada a càrrec de la 

societat promotora d’aquest projecte, no havent d’indemnitzar-se.  

 
 
 
 

9.- DEFINICIÓ I ADJUDICACIÓ DE LES FINQUES RESULTAN TS. 
 
A continuació es descriuen les finques resultants als efectes de la seva inscripció en el 

registre de la propietat, amb indicació de la volumetria, adjudicació, correspondència i 

càrregues. 

 

9.1 FINQUES D’APROFITAMENT PRIVAT  
 

FINCA 3 

DESCRIPCIÓ 
  
URBANA. Finca de forma irregular  amb una superfície de CENT CINQUANTA-
QUATRE METRES DEU DECÍMETRES QUADRATS (154,10-m2). LIMITA: al Nord, 
part amb vivenda del carrer Raval de Dins número 35 i part amb vivenda de Via 
Massagué número 24 ; a l’Est, part amb finca resultant 1 destinada a vial, carrer Raval 
de Dins; al Sud i Oest, amb finca resultant 2 destinada a places i jardins urbans. 
 
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA 
 
S’adjudica el 100% de la descrita finca a  I BATALL,SL , per subrogació amb part de la 
finca aportada descrita amb el núm. 1 a l’apartat 6.1 del present projecte, formada per 
l’agrupació de les registrals  2310, 6443,5014, 5015, 5016, 5017,5018, 781 i 739. 
 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA  
Zona qualificada residencial en nucli antic amb terciari (clau 1.2)  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA 
 
La descrita finca es troba lliure de càrregues de procedència donat que ha estat 
sol·licitada la cancel· lació de les càrregues que gravaven les finques aportades.  
 
CÀRREGUES NOVA CREACIÓ: 
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- Es constitueix una servitud de pas de vianants entre aquesta finca i la finca resultant 
5 en una superfície de 11,90. m2 de forma irregular, assenyalada en el plànol 6, de la 
que aquesta finca es predi servent, de manera que els titulars podran accedir a peu al 
predi dominant a través de la zona d’accés  en el predi servent.  
 
 
- De conformitat amb el que preveu l’article 127.b del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme modificat per la Llei 
3/3/2012, de 22 de febrer i l’artlecle  154del Reglament de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del 
compte de liquidació provisional del present projecte de reparcel·lació en la quantitat 
determinada inicialment de 40.682,25 € (IVA no inclòs) , sense perjudici d’allò que 
resulti de la liquidació definitiva que correspongui un cop finalitzada la urbanització del 
sector. 
 

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ 
El coeficient de participació de la finca en les despeses derivades de la gestió i execució 

del planejament és del 39% del saldo de liquidació provisional. 

 
 
VALOR:  405.908,17€  
 
 
 

FINCA 4 

DESCRIPCIÓ 
  
URBANA. Finca de forma irregular  amb una superfície de DOS-CENTS QUARANTA 
METRES VINT-I-NOU DECIMETRES QUADRATS (240,29.-m2. LIMITA: al Nord, amb 
finca resultant 2 destinada a places i jardins urbans; a l’Est, part amb finca resultant 2 
destinada a places i jardins urbans i part amb carrer Raval de Dins; al Sud amb 
vivenda de Via Massagué número 14 i Raval de Dins 19; i Oest, amb Via Massagué. 
 
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA 
 
S’adjudica el 100% de la descrita finca a  I BATALL,SL , per subrogació amb part de la 
finca aportada descrita amb el núm. 1 a l’apartat 6.1 del present projecte, formada per 
l’agrupació de les registrals  2310, 6443,5014, 5015, 5016, 5017,5018, 781 i 739. 
 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA  
Zona qualificada residencial en nucli antic amb terciari (clau 1.2)  
 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA 
 
La descrita finca es troba lliure de càrregues de procedència donat que ha estat 
sol·licitada la cancel· lació de les càrregues que gravaven les finques aportades.  
 
CÀRREGUES NOVA CREACIÓ 
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- Es constitueix una servitud de pas de  vehicles entre aquesta finca i la finca resultant 
5 en una superfície de 16,56 m2 de forma irregular, assenyalada en el plànol 6, de la 
que aquesta finca es predi servent, de manera que els titulars del predi dominant 
podran accedir amb vehicles través de la rampa situada en el predi servent fins al 
Raval de Dins . 
 
- De conformitat amb el que preveu l’article 127.b del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme modificat per la Llei 
3/3/2012, de 22 de febrer i l’artlecle  154 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del 
compte de liquidació provisional del present projecte de reparcel·lació en la quantitat 
determinada inicialment de 63.631,20 € (IVA no inclòs) , sense perjudici d’allò que 
resulti de la liquidació definitiva que correspongui un cop finalitzada la urbanització del 
sector. 
 
 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ 
El coeficient de participació de la finca en les despeses derivades de la gestió i execució 

del planejament és del 61% del saldo de liquidació provisional. 

 
 
VALOR:     634.883,98 €  

 
 
 
 

9.2 FINQUES DE CESSIÓ OBLIGATÒRIA 
 

Són de cessió obligatòria, d’acord amb el planejament que s’executa, les finques 

corresponents  a viari, places i jardins urbans, així com la cessió del 10 % de 

l’aprofitament urbanístic (lliure de càrregues)  

 
 

FINCA 1 

 
DESCRIPCIÓ  
 
URBANA. PORCIÓ DE TERRENY de forma triangular de superfície VUIT METRES 
DEU DECÍMETRES QUADRATS ( 8,10 m2) qualificat de vial. LIMITA: al Nord, Est I 
Sud amb carrer Raval de Dins; i Oest, part amb finques resultants 3 I 4 adjudicades a I 
BATALL,SL I part amb finca  resultant 2 adjudicada a l’Ajuntament de Sabadell. 
 
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA 
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S’adjudica la descrita finca a L’AJUNTAMENT DE SABADELL , a títol d’adquisició 
originària, corresponent a la cessió obligatòria per prescripció del Planejament. 
 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 
Qualificada de Sistema viari (clau a-1)  sense edificabilitat. 
 
CÀRREGUES  
La descrita finca està lliure de càrregues i gravàmens. 
 
 

VALOR:     1.547,18 €  
 
 
 

FINCA 2 

 
DESCRIPCIÓ  
 
URBANA. PORCIÓ DE TERRENY,  de forma irregular de superfície TRES-CENTS 
QUARANTA-NOU METRES DISSET  DECÍMETRES QUADRATS (349,17 m2) situada 
a la Unitat d’Actuació UA-94, destinada a plaça i jardins urbans. LIMITA: al Nord amb 
finca resultant 3 adjudicada a I BATALL,SL; a l’Est, amb finca resultant 1  adjudicada a 
l’Ajuntament de Sabadell destinada a vial; al Sud, amb finca resultant 4 adjudicada a I 
BATALL,SL; a l’Oest amb Via Massagué. 
 
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA 
 
S’adjudica la descrita finca a L’AJUNTAMENT DE SABADELL , a títol d’adquisició 
originària, corresponent a la cessió obligatòria per prescripció del Planejament. 
 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 
Qualificada de Places i jardins urbans (clau d-1)  sense edificabilitat. 
 
CÀRREGUES  
La descrita finca està lliure de càrregues i gravàmens. 
 
 

VALOR:     66.649,96 €  
 
 

FINCA 5 

DESCRIPCIÓ    
 
URBANA. PORCIÓ DE TERRENY de forma irregular de superficie SET-CENTS 
QUARANTA-TRES METRES CINQUANTA-CINC DECIMETRES QUADRATS ( 
743,55.- m2) situada al SUBSÒL  de les finques de resultat 2, 3 i 4 amb una superfície 
total de la planta soterrani, en la que es construirà un aparcament LIMITA: Nord, part 
amb subsòl de l’habitatge del carrer Raval de Dins número  35 i part amb subsòl de 
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l’habitatge de Via Massagué número 24; a l’Est, amb subsòl de la finca resultant 1 
adjudicada a l’Ajuntament de Sabadell; al Sud, amb subsòl de l’habitatge de Via 
Massagué número 14; i a l’Oest, amb subsòl de Via Massagué. 
Aquesta propietat soterrània té el volum cúbic necessari per a la construcció de 1 
planta soterrània i els elements tècnics necessaris per a la construcció de la mateixa. 
La titularitat d’aquesta finca que s’adjudica a l’Ajuntament de Sabadell, no li dona cap 
dret sobre la titularitat del solar d’aprofitament privat sota el que es trobi en tot o en 
part. 
 
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA    
 
S’adjudica la descrita finca a L’AJUNTAMENT DE SABADELL , en quant a la part de 
subsòl que correspon al espai lliure de superfície per raó de la cessió del total domini 
de l’espai públic, ja descrit, i en quant a la part sobre el subsòl de les finques privades 
per raó de la cessió que es fa de conformitat al que s’ha establert al Conveni 
d’execució urbanística de data 13 d’octubre de 2016 .en ares d’adequar i millorar  la 
seva utilització i rendibilització, la necessitat de la construcció d’un aparcament en 
aquest subsòl per  donar compliment a una funció de servei públic i a la realització 
d’una finalitat d’interès general per a una persona diferent a l’administració publica, i en 
aquest sentit s’ha convingut que l’Ajuntament de Sabadell atorgarà la concessió 
demanial de l’aparcament que es construeixi a la planta -1 soterrani conforme al 
projecte d’edificació que es redacti, per una durada de 40 anys a la societat I 
BATALL,SL per adjudicació directa prevista en l’article 137.4 de la Llei 33/2003, del 
patrimoni de les administracions públiques. 
 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA  
Qualificada sobre rasant en part de places i jardins urbans (clau d-1)sense edificabilitat 
i en part de residencial en nucli antic amb terciari (clau 1.2), destinada en sota rasant a 
aparcament. 
 
 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ 
 
- Es constitueix una servitud de pas de  vehicles entre aquesta finca i la finca resultant 
4 en una superfície de 16,56 m2 de forma irregular, assenyalada com 2 en el plànol 6, 
de la que aquesta finca es predi dominant, de manera que els titulars podran accedir 
amb vehicles través de la rampa situada en el predi servent fins al Raval de Dins. 
 
- Es constitueix una servitud de pas de vianants entre aquesta finca i la finca resultant 
3 en una superfície de 11,90 m2 de forma irregular, assenyalada com 1 en el plànol 6, 
de la que aquesta finca es predi dominant, de manera que els titulars podran accedir a 
peu al predi dominant a través de la zona d’accés  en el predi servent. 
 
 
- I BATALL,SL i AJUNTAMENT DE SABADELL, constituiran (cadascun en la seva 
condició de titular de les corresponents finques afectades) en la corresponen 
escriptura d’obra nova i divisió horitzontal i adjudicació, una servitud perpetua i 
recíproca en la que els predis servents son les finques descrites sota els números 3, 4 
i 5  i els predis dominants les mateixes finques en tant en quant que totes elles han de  
suportar les actuacions que siguin necessàries per al desenvolupament de la 
cimentació o estructura de les edificacions, segons la seva situació en el conjunt, i la 
vegada son cadascuna d’elles beneficiaries d’aquestes actuacions. 
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Contingut de les servituds: Cadascuna de les finques està obligada a suportar les 
obres necessàries per a la construcció de la cimentació i estructura de l’edifici/edificis e 
instal·lacions tant en el vol com en el subsòl, així com totes les actuacions necessàries 
per a les ulteriors reparacions o millores exigides per qualsevol disposició legal o per 
qualsevol circumstància que conforme a la direcció tècnica la fessin necessària. 
 
 
La concreció de la servitud es realitzarà a l’escriptura d’obra nova, divisió horitzontal i 
adjudicació de conformitat al projecte per al que sigui concedida llicència, així com els 
coeficients per al manteniment, reparació i reposició de la servitud que es constitueixi. 
  
 
 
VALOR:  230.872,27 €  
 
 
 
 
FINCA  CORRESPONENT AL 10% D’APROFITAMENT URBANÍSTI C 
 

FINCA 6 

 

Finca registral  37490 

URBANA. CASA DE PLANTA y PISO, ACTUALMENTE DERRUIDA situada en esta 
ciudad, Calle del Doctor Puig, número veinte, actualmente 20B, que tiene la figura de 
un polígono irregular, que según reciente medición, tiene una superficie total de 
CIENTO DOCE METROS OCHENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS según 
medición topográfica realizada. LINDA: fondo parte con finca número 3 de la calle 
Comedies i parte con finca 18B de calle Doctor Puig; derecha entrando, con finca 
número 18B de calle Doctor Puig; y a la izquierda entrando, con finca  28 de la calle 
Doctor Puig.   
 
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA 
 
S’adjudica la descrita finca a L’AJUNTAMENT DE SABADELL, a títol d’adquisició 
originària, corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic. 
  
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 
Qualificada de reserva d’equipament local equipament  (clau c-0), amb un sostre 
edificable de 280,08 m2. 
 
 
CÀRREGUES  
La descrita finca està lliure de càrregues i gravàmens, i lliure de càrregues 
d’urbanització. 
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VALOR:  104.474,80 €  
 
 
 
 

10.- COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 154 del Decret 305/2006, Reglament de la 

Llei d’Urbanisme, queden afectes, amb caràcter real al compliment de les càrregues 

urbanístiques, les finques d’aprofitament privat adjudicades. 

 

Tal i com queda reflectit en el Quadre de despeses del present Projecte de 

Reparcel·lació, el saldo resultant final del compte de liquidació provisional es composa 

dels diferents conceptes previstos en l'article 120 del TRLUC i que són:    

 
A.- Urbanització de vials i espais públics 
 A.1.-  Enderroc i moviment de terres   1.151,65 € 
 A.2.-  Treballs de paleteria             23.906,82 € 
 A.3.-  Paviments              18.751,09 € 
 A.4.-  Sanejament       2.103,61 € 
 A.5.-  Enllumenat               12.437,13 € 
 A.6.-  Mobiliari urbà                  8.573,36 €  
 A.7.-  Seguretat i salut      1.320,00 € 
    - 19% de despeses generals i benefici industrial             12.966,29 € 
 
B.- Projecte de consolidació i restauració d’un tram de muralla a la Via Massagué 16-
22b- Raval de Dins, 21-27 (aprovat per la Comissió Terrritorial del Patrimoni Cultural 
de Barcelona en sessió de 20/09/2017 (Annex 13.7).............7.650,00 €  
    - 19% de despeses generals i benefici industrial                1.453,50 € 
  
C.- Altres despeses imputables en concepte d’urbanització   
 
 C.1.- Honoraris jurídics            9.000,00 € 
 C.2.- Escriptura Reparcel·lació i Inscripció 
                       en el Registre de la Propietat                5.000,00 € 
 
  
  TOTAL              104.313,45 € (IVA no inclòs) 

 
 
Aquest saldo de liquidació provisional figura en les càrregues de nova creació al que 

queden afectes les finques resultants amb aprofitament edificatori privat i de titularitat 

privada, proporcionalment al seu aprofitament respecte del total de l’àmbit i en la forma 

que resulta de la descripció de les mateixes. 
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11.- PROPOSTA D’EXEMPCIÓ TRIBUTÀRIA 
 
Es sol·licita l’aplicació de l’exempció de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes 

Jurídics Documentats d’acord amb el que estableix l’art. 127 d) del Decret Legislatiu 

1/2010, pel que s’aprova el text Text Refós de la Llei d’Urbanisme modificat per la Llei 

3/2012, de 22 de febrer.  

 
Sabadell, 8 de febrer de 2018 
 
 
L’equip redactor, 
 
 
 
Rafael Antonio Jiménez Mera 
Mª Rosa López Martín                                        David Juste Forns-Samsó           
                  
 Advocats urbanistes            Arquitecte  Col. 37987/5                                                                         
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12.- PLÀNOLS 
 
S’adjunten els següents plànols: 
 
 
LLISTA DE PLÀNOLS 
 
INFORMACIÓ 
01 SITUACIÓ/EMPLAÇAMENT       
02 PLANEJAMENT VIGENT                                                                 
 

 
 
REPARCEL·LACIÓ FINQUES 
03 FINQUES APORTADES       
04.01 FINQUES RESULTANTS, SOBRE RASANT, ÀMBIT UA94 
04.02   FINQUES RESULTANTS, SOTA RASANT, ÀMBIT UA94 
04.03 FINQUES RESULTANTS, ÀMBIT Dr. PUIG 
05.-  SUPERPOSICIÓ DE FINQUES APORTADES I FINQUES RESULTANTS 
06.- SERVITUTS 
 



UNITAT D’ACTUACIÓ 94
DEL P.G.M.O. DE SABADELL

01-18

SITUACIÓ/EMPLAÇAMENT

PROJECTE 
DE REPARCEL·LACIÓ 



UNITAT D’ACTUACIÓ 94
DEL P.G.M.O. DE SABADELL

01-18

PLANEJAMENT VIGENT

PROJECTE 
DE REPARCEL·LACIÓ 



UNITAT D’ACTUACIÓ 94
DEL P.G.M.O. DE SABADELL

01-18

FINQUES APORTADES

PROJECTE 
DE REPARCEL·LACIÓ 

Sup.

751,65 m2

112,87 m2



UNITAT D’ACTUACIÓ 94
DEL P.G.M.O. DE SABADELL

01-18

FINQUES RESULTANTS, 
SOBRE RASANT,
ÀMBIT UA94

PROJECTE 
DE REPARCEL·LACIÓ 



UNITAT D’ACTUACIÓ 94
DEL P.G.M.O. DE SABADELL

01-18

FINQUES RESULTANTS, 
SOTA RASANT,
ÀMBIT UA94

PROJECTE 
DE REPARCEL·LACIÓ 

Sup. 743,55 m2



Sup. 112,87 m2

UNITAT D’ACTUACIÓ 94
DEL P.G.M.O. DE SABADELL

PROJECTE 
DE REPARCEL·LACIÓ 

01-18

FINQUES RESULTANTS, 
ÀMBIT C/ DR. PUIG



UNITAT D’ACTUACIÓ 94
DEL P.G.M.O. DE SABADELL

01-18

SUPERPOSICIÓ DE
FINQUES APORTADES I
FINQUES RESULTANTS

PROJECTE 
DE REPARCEL·LACIÓ 



UNITAT D’ACTUACIÓ 94
DEL P.G.M.O. DE SABADELL

01-18

SERVITUTS

PROJECTE 
DE REPARCEL·LACIÓ 
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13.- ANNEXOS 
 

13.1) PUBLICACIÓ DOGC DE DATA 6 D’AGOST DE 2008 D’A PROVACIÓ 
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGMO EN ÀM BIT COMPRÈS 
PER LES FINQUES NÚMS. 28 I 20 B DEL CARRER DOCTOR P UIG DE SABADELL 
 

13.2) CERTIFICACIÓ REGISTRAL 
 

13.3) FITXES CADASTRALS GEOREFERENCIADES 
 

13.4) INFORME VALORACIONS 
 

13.5) CERTIFICAT FINAL OBRA ENDERROC C. DR. PUIG DE  SABADELL 

13.6) CONVENI URBANÍSTIC SIGANT ENTRE I BATALL,SL I  L’AJUNTAMENT DE 
SABADELL DE DATA 13 D’OCTUBRE DE 2016 
 

13.7) ACORD COMISSIÓ TERRITORIAL DEL PATRIMONI CULT URAL DE 
BARCELONA DE DATA 20 DE SETEMBRE DE 2017, QUE APROV A PROJECTE 
DE CONSOLIDACIÓ I RESTAURACIÓ D’UN TRAM DE MURALLA A LA VIA 
MASSAGUÉ, 16-22b RAVAL DE DINS, 21-27 A SABADELL. 
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