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1. CIRCUMSTÀNCIES QUE MOTIVEN LA REPARCEL·LACIÓ  

1.1   ANTECEDENTS URBANÍSTICS 

En data de 23 de setembre de 2021 la Comissió Territorial de Catalunya va resoldre aprovar 

definitivament la Modificació de Pla General Metropolità als àmbits PA4 Priorat-Grup Llobregat, 

delimitant-se el polígon d’actuació urbanística de sòl urbà no consolidat PAU Priorat, i 

determinant-se per a la seva gestió el sistema d’actuació de reparcel·lació en la seva modalitat 

de compensació bàsica. L’edicte d’aprovació definitiva, juntament amb la normativa urbanística, 

va ser publicat en el DOGC 8545 de data 17 de novembre de 2021.  

D’acord amb l’article 130 TRLU, en la modalitat de compensació bàsica els propietaris o 

propietàries dels terrenys de cessió obligatòria executen a llur càrrec la urbanització, en els termes 

i condicions que siguin determinats pel planejament urbanístic, i es constitueixen, mitjançant 

document públic, en junta de compensació. Això no obstant, tal com prescriu l’apartat a) de 

l’esmentat precepte en relació amb l’article 167 RLUC, la constitució de la Junta de compensació 

no és obligada en cas que els terrenys inclosos en el polígon d’actuació urbanística pertanyin a un 

únic propietari, sempre que aquesta situació es mantingui mentre s’executin les obres 

d’urbanització. 

 

L’àmbit del PA4 Priorat està conformat per una sola finca que pertany a la societat Inmobiliaria 

Cadic SL, que formula la present proposta de reparcel·lació, motiu pel qual és innecessària la 

constitució de junta de compensació. La tramitació del present document de reparcel·lació 

s’ajustarà als tràmits regulats en l’article 119 del TRLUC. 

El present Projecte de reparcel·lació té per objecte l’execució del PAU  Priorat.   

 

1.2   ADMINISTRACIÓ ACTUANT 

En virtut de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat de data 30 de març 

de 2022, es va procedir a designar l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica 

de Cornellà, SA (PROCORNELLÀ, en endavant), administració actuant als efectes de la gestió i 

execució urbanística de l’àmbit d’actuació urbanística del Projecte de Reparcel·lació del polígon 

d’actuació urbanística Priorat 4, que ens ocupa, així com, en condició d’entitat urbanística 

especial, receptora dels sòls de cessió obligatòria i gratuita corresponent al percentatge aplicable 

sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació del dit projecte de Reparcel·lació, per a la 

seva integració en el patrimoni municipal del sòl i habitatge d’aquesta societat municipal.  
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1.3   OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 

En compliment de les determinacions de la MPG PA4 Priorat es redacta el present Projecte de 

reparcel·lació que té per objecte, 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 

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.  

 

1.4   MARC LEGAL APLICABLE 

El present Projecte de Reparcel·lació es redacta de conformitat amb les previsions legals 

d'aplicació. Especialment, s'han tingut en consideració: 

• Document consolidat del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (en endavant, TRLU), 

aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

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

(en endavant, RLU). 
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• Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (en endavant, TRLSRU), 

aprovat pel reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, i Reial Decret 1492/2011, de 

24 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de Sòl.  

• Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel que s’aprova les normes complementaries al 

Reglament per a l’execució de la Llei Hipotecaria sobre Inscripció al Registre de la 

Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística.  

• Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge. 

 

2. PLANEJAMENT URBANÍSTIC APLICABLE. DESCRIPCIÓ DEL SECTOR. 

2.1   PLANEJAMENT URBANÍSTIC APLICABLE 

El planejament general vigent en aquest àmbit el constitueix la Modificació de Pla General 

Metropolità als àmbits PA4 Priorat-Grup Llobregat (MPG PA Priorat, en endavant), aprovada 

definitivament en data de 23 de setembre de 2021  per acord de la  Comissió Territorial de 

Catalunya.  

L’àmbit de l’esmentada MPG PA Priorat abasta dos polígons d’actuació urbanística (PAU Priorat i 

PA2 Grup Llobregat) de difícil desenvolupament per l’estat de consolidació, preexistències i 

activitats en funcionament, sent ambdós àmbits d’elevada complexitat de desenvolupament, pel 

que calien propostes que facilitessin la seva gestió i viabilitat de l’operació, tot mantenint els 

aprofitaments assignats pel planejament vigent i ampliant les reserves d’habitatge social.  

Així doncs, la MPG PA Priorat va ser redactada i tramitada amb diversos objectius; per una banda 

garantir el desenvolupament del PA4 Priorat -àmbit que ens ocupa- mitjançant uns aprofitaments 

que possibilitessin la transformació de l’activitat industrial existent donant viabilitat al polígon; en 

segon lloc preveure una distribució de l’habitatge dotacional de manera homogènia en el 

territori, evitant l’agrupació en àrees concretes, millorant d’aquesta manera la integració 

d’aquest model d’habitatge en les àrees centrals de la ciutat metropolitana; i per últim ordenar els 

àmbits inclosos en la modificació a fi d’adequar les tipologies edificatòries a les condicions de 

l’entorn.  

D’acord amb aquests objectius en l’àmbit del PA2 Llobregat, la MPG PA Priorat elimina el sostre 

residencial tant lliure com protegit de forma que es destina tot l’àmbit a sistemes públics: espais 

lliures, equipaments i habitatge dotacional. El sostre concret que aquest instrument de 

planejament elimina de l’àmbit del PA 2 es trasllada íntegrament a l’àmbit del PA4 Priorat, que ens 

ocupa. Concretament es trasllada el següent sostre: 1.032 m2 st  lliure + 825 m2 st  HPO + 2.270 m2 st  
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Concertat, és a dir 4.127,00 m2 st  que es traslladen íntegrament al PA 4 Priorat destinant-lo 

íntegrament a habitatge de protecció pública.  

Tenint en compte que el sòls  del PA2 Llobregat són tots públics i que es troba ja urbanitzat, es 

procedeix a eliminar la delimitació del polígon per tenir ja la consideració de sòl urbà consolidat 

sense més càrregues que l’adscripció del 10% a polítiques municipals de sòl i habitatge.  

Pel que respecte l’àmbit del PA 4 Priorat, que ens porta causa, la MPG PA 4 Priorat contempla:  

-  incrementa el sostre edificable de l’àmbit en 2.000 m2 st destinats a usos comercials i oficines 

amb l’objectiu de garantir la viabilitat econòmica de la transformació.  

- Ressitua dins d’aquest àmbit els 4.127,00 m2 st de caràcter municipal que provenen del PA 2 

Llobregat, tal com s’ha exposat anteriorment, i que tenen la consideració de sòl urbà 

consolidat en tant que les obres d’urbanització del PA 2 ja estan executades i per tant no té 

més càrregues que l’adscripció del 10% a polítiques municipals de sòl i habitatge 

- La resta de l’àmbit s’ordena d’acord amb els paràmetres anteriors relatius a habitatge que 

preveien 6.374 m2 st residencial de renda lliure, 1.821 m2 st destinats a habitatge protegit i 

910,60 m2 st destinats a habitatge protegit concertat.  

-  Alhora també es preveu un sostre de 3.225 m2 st per habitatge dotacional i incrementar la 

dotació de zones verdes i d’equipaments, a raó de 300 m2 de més d’espais lliures i 1.151 m2 

d’equipaments que es situen en la planta baixa del volum que ha d’acollir l’habitatge 

protegit, creant una doble qualificació  en placa (18/7b). 

De conformitat a tot l’anterior, la MPG PA Priorat en el seu article 13 regula la fitxa de l’àmbit:  
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D’acord  amb tot l’exposat i  la fitxa urbanística inserida, es conclou que: 

• El sostre total de l’àmbit és de 15.233,00 m2 st dels quals 4.127m2  es corresponen amb el 

sostre municipal amb la condició de de sòl urbà consolidat, sense càrregues urbanístiques 

i per tant s’exclouen del repartiment de beneficis i càrregues i la resta, és a dir 11.106 m2 st, 

es corresponen amb el sòl urbà no consolidat.  

• Es contemplen dos sistemes d’equipament edificables, un d’ells qualificat com a clau 7b 

en placa amb la clau 18 (clau 18-7b); i l’altre qualificat amb la clau de sistema 

d’habitatge dotacional 10hp, de 3.225 m2 st. 
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2.2   ORDENACIÓ QUE S’EXECUTA 

Mitjançant el present projecte de reparcel·lació s’executa l’ordenació reflectida en el següent 

quadre comparatiu: 

 

Com es constata amb l’anterior quadre comparatiu,  l’ordenació que s’executa és la resultant de 

la MPG PA4 Priorat, havent-se limitat el present instrument de gestió a ajustar les superfícies i límits 

que deriven de la configuració de les parcel·les aportades i de les adaptacions tècniques de 

treball, obtenint-se una superfície total de l’àmbit de 7.654,00m2, segons amidament topogràfic 

que s’incorpora al present document, enfront dels 7.638,00m2 resultants de la MPG PA4 Priorat, el 

que representa una diferència de  16 m 2 que comporten únicament un lleuger increment del sòl 

destinat a sistemes públics, concretament a sistema viari, sense alterar ni la zonificació ni 

l’edificabilitat, ni cap altre paràmetre urbanístic establert pel planejament que s’executa.  

 

 

 

 

MPGM PR PAU Priorat

Clau UZ Sòl % sector Sòl % sector

SÒL PÚBLIC

SISTEMES 3.794,00 49,67% 3.810,00 49,78%

Parcs i jardins urbans 6b 2.980,00 39,02% 2.980,00 38,93%

6b.1 506,00 6,62% 516,93 6,75%

6b.2 1.747,00 22,87% 1.743,57 22,78%

6b.3 727,00 9,52% 719,50 9,40%

Habitatge dotacional 10Hp 814,00 10,66% 814,00 10,63%

10Hp 814,00 10,66% 814,00 10,63%

Suma de zones verdes + equipaments 6b+10Hp 3.794,00 3.794,00

Sistema viari bàsic 5 0,00 0,00% 16,00 0,21%

5.1 0,00 0,00% 16,00 0,21%

SÒL PRIVAT

ZONES 3.844,00 50,33% 3.844,00 50,22%

Zona subjecta a ordenació volumètrica. Alineació definida 18b- OVH 2.000,00 26,18% 2.000,00 26,13%

18b-OVH 2.000,00 26,18% 2.000,00 26,13%

Zona subjecta a ordenació volumètrica. Alineació definida 18hp/7b 1.844,00 24,14% 1.844,00 24,09%

18hp/7b 1.844,00 24,14% 1.844,00 24,09%

Àmbit Sector 7.638,00 100,00% 7.654,00 100,00%

QUADRE COMPARATIU MPG PA 4 I PR PA 4 Priorat
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3. FINQUES APORTADES I OPERACIONS REGISTRALS ENVERS LES MATEIXES 

3.1   CRITERIS EN LA DETERMINACIÓ DE LES FINQUES APORTADES 

3.1.1 -  Titularitat de les finques aportades. 

D’acord a l’article 146 RLU, la identificació dels propietaris de finques aportades s’ha efectuat 

conforme a les dades que constaven inscrites en el registre de la propietat de Cornellà de 

Llobregat  oportunament certificades pel registrador de la propietat. 

3.1.2.-  Superfície de les finques aportades 

De conformitat amb el que disposa l’article 132.2 RLU  “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, 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  topogràfic, 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.  

 

3.1.3. 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 
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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.  

 

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.  

 

D’acord amb la informació registral obtinguda, en el present àmbit d’actuació no existeixen 

càrregues que gravin les finques aportades. 

 

 

3.2. RESUM DE FINQUES APORTADES I PROPIETARIS SEGONS RD 1093/1997 DE 4 DE JULIOL I DOMICILIS 

A EFECTES DE NOTIFICACIONS.  

En aplicació dels criteris expressats amb anterioritat, i de la normativa aplicable, el present 

projecte de reparcel·lació contempla 1 única finca aportada, la qual es correspon amb la 

totalitat de l’àmbit, tal com s’identifica en el següent quadre:  

 

Titular Finca registral Ref. Cadastral Sup. Registral Sup. Real % brut aportades

INMOBILIARIA CADIC, S.L. 5257 1395701DF2719E0001XD 7886,36 m2 7654,00 m2 100%

FINQUES APORTADES PR PA 4 PRIORAT
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La fitxa de la finca aportada es troba incorporada a l’ANNEX 1 de la present memòria,  indicant-

se a continuació el domicili a efectes de notificacions: 

-  INMOBILIARIA CADIC SL 

C/ Sant Joan Despí 101-103,  

08940, Cornellà Llobergat.  

3.3 RELACIÓ D’INTERESSATS I DOMICILIS A EFECTES DE NOTIFICACIONS.  

En el projecte de reparcel·lació s’han de fer constar com a interessats tots aquells titulars d’un dret 

de propietat o qualsevol altre dret de transcendència real sobre les finques incloses en l’àmbit de 

la reparcel·lació, d’acord amb l’article 145 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 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. 

Són interessats en el present projecte de reparcel·lació: 

- COOPERATIVA INDUSTRIAL DE ARTÍCULOS DEL CAUCHO, S COOP.R.L com a titular de 

l’activitat que es duu a terme en l’edificació existent a dia d’avui sobre la Finca aportada 

1, i respecte de la qual el present projecte de reparcel·lació contempla la corresponent 

indemnització pel trasllat de l’activitat, tal com s’exposa en l’apartat 4.2.2 de la present 

memòria. 

NIF: F-08638942 

C/ Sant Joan Despí 101-103, (08940), Cornellà Llobergat.  

- BANSABADELL HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE CREDITO HIPOTECARIO, SOCIEDAD ANONIMA 

com a titular de les càrregues hipotecaries sobre la finca registral 5257 (aportada número 

1) 

NIF: A-58039553 

PLAÇA CATALUNYA 1(08201), Sabadell.  
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4. CRITERIS ADOPTATS EN LA REPARCEL·LACIÓ: EQUIDISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS I 

CÀRREGUES. 

4.1 CRITERIS ADOPTATS EN RELACIÓ AL DRETS APORTATS 

 4.1.2 En relació als drets dels propietaris de finques aportades.  

L’article 126.1.a) del TRLU disposa que els drets dels propietaris, si no hi acord unànime, és 

proporcional a la superfície de les finques originàries respectives en el moment de l’aprovació 

definitiva de la delimitació del polígon d’actuació urbanística.  

En conseqüència, la superfície de sòl aportada pels propietaris de les finques incloses en el polígon 

d’actuació urbanística determina la seva participació en l’assignació de l’aprofitament urbanístic, 

traduint-se el percentatge d’aportació de sòl de cada propietari en un percentatge 

d’adjudicació de l’aprofitament. Les superfícies de cadascuna de les finques s’han establert 

segons els amidaments recents que reflecteixen la realitat física de les finques i d’acord a les 

dades registrals i cadastrals, tenint en compte el que disposa l’article 132.2 del RLU.  

 4.1.2 En relació als drets derivats del sòl urbà consolidat.  

Tal com s’ha exposat en l’apartat 2 de la present memòria, relatiu al planejament urbanístic 

aplicable, en l’àmbit que ens ocupa existeixen 4.127m2st que tenen la condició de sòl urbà 

consolidat. Es tracta d’un sostre de titularitat municipal que la MPG PA 4 Priorat elimina del PA 2 

Llobregat i els ressitua dins d’aquest àmbit d’actuació, tal com justifica l’indicat instrument de 

planejament. Aquest sostre municipal, quins drets s’assignen a l’Ajuntament de Cornellà de 

Llobregat, no té més càrregues que l’adscripció del seu corresponent 10% a les polítiques 

municipals del sòl i habitatge.  

 4.1.3 En relació als béns de domini públic 

En relació a la participació en el repartiment de beneficis i càrregues dels béns de domini públic, 

cal examinar les regles determinades en els articles  126.5 TRLU i 135 RLU, segons els quals:  

• Els béns de domini públic no participen en el cas que hagin estat obtinguts per 

expropiació per haver-se avançat l’ocupació. 

• Tampoc participen si han estat adquirits gratuïtament en una actuació no urbanística. 

• Els béns obtinguts gratuïtament en una actuació urbanística tampoc donen lloc a 

atribució d’aprofitament. No obstant això, si la superfície aportada és superior a la que 
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determina el planejament per a la cessió gratuïta amb destinació a domini públic, 

l’administració s’integra amb aquest excés a la comunitat reparcel·latòria.  

• Les superfícies de domini públic qualificades per determinació de la legislació sectorial 

aplicable sobre vies pecuàries, canals, carreteres, ferrocarrils o altres, no participen en el 

repartiment de beneficis i càrregues si es manté l’afectació i no experimenten variació en 

el planejament que calgui executar. S’entén que hi ha variació si l’actuació comporta 

que es fa compatible el manteniment de l’afectació de domini públic amb l’establiment 

d’usos urbanístics, mitjançant la corresponent qualificació de zones o sistemes.  

En l’àmbit del present projecte de reparcel·lació no existeixen béns de domini públic aportats, pel 

que no procedeix l’aplicació dels referits preceptes.  

4.2 CRITERIS D’INDEMNITZACIÓ DE BÉNS I DRETS INCOMPATIBLES AMB EL PLANEJAMENT 

La data de referència de les valoracions contingudes en aquest Projecte de reparcel·lació serà,  

de conformitat a l’article 131.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, la de l’aprovació inicial del 

mateix. 

 

4.2.1 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” 

Tal com assenyala l’article 126.1.f) del TRLU, aquests elements han de ser valorats amb 

independència del sòl i se n’ha de satisfer l’import a les persones propietàries interessades amb 

càrrec al projecte de reparcel·lació, en concepte de despeses d’urbanització. 

La valoració de les construccions afectades per la nova ordenació s’ha de determinar pel 

mètode de reposició  d’acord amb el què estableix l’article 18 del RD 1492/2011, de 24 d’octubre, 

pel qual s’aprova el reglament de valoracions de la llei del sòl.  

Consta incorporada, com a Annex 5 del present projecte de reparcel·lació, la valoració 

elaborada per l’arquitecte Raül Bertrán i Miras, en relació a la indemnització per l’enderroc de la 
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única construcció que a conseqüència de l’execució del Pla cal enderrocar, la qual es correspon 

amb la construcció existent sobre la finca aportada 1, registral 5257, aportada per l’entitat 

INMOBILIARIA CADIC SL, en la que es fixa la indemnització en un total de 146.195,59 € 

Tanmateix, el present projecte de reparcel·lació procedeix a incrementa la valoració fixada amb 

el  5% del premi d’afecció regulat a l’article 47 de la LEF, el qual la jurisprudència reconeix també 

a les valoracions per la pèrdua de construccions i privacions de drets d’arrendaments 

contingudes en els projectes de reparcel·lacions, per ser un supòsit de pèrdua de titularitat, 

propietat o possessió de béns i drets (entre elles, sentència TSJC de data 27 d’octubre de 2014), 

obtenint-se una valoració total de 153.505,73 € en favor d’INMOBILIARIA CADIC SL.  

4.2.2 Cessament o trasllat forçós d’activitats 

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:  

(...) 

c) Les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d’activitats.” 

En base a la legislació vigent, els titulars d’activitats econòmiques afectades i, per tant 

incompatibles amb el planejament que s’executa, tenen dret a ser indemnitzats pel trasllat de 

l’activitat, tenint en compte els criteris següents:  

1. a)  desmuntatge, trasllat i muntatge dels elements traslladables;  

2. b)  valor dels elements no traslladables;  

3. c)  obres de condicionament del nou local; i  

4. d)  honoraris, taxes i altres despeses per trasllat.  

En l’àmbit que ens ocupa existeix una activitat incompatible amb el planejament que s’executa,  

pel que d’acord amb l’exposat cal procedir a la valoració del seu trasllat. En el document de la 

MPG PA4 Priorat consta incorporada la valoració pel  trasllat de l’única activitat existent en l’àmbit  

duta a terme per l’entitat COOPERATIVA INDUSTRIAL DE ARTÍCULOS DEL CAUCHO, S COOP.R.L en 

l’edificació existent a dia d’avui sobre la finca aportada 1 propietat d’INMOBILIARIA CADIC SL. 

S’adjunta com a document Annex 6, la ratificació i conformitat del titular de l’activitat, 

COOPERATIVA INDUSTRIAL DE ARTÍCULOS DEL CAUCHO, S COOP.R.L, així com de de la societat 

INMOBILIARIA CADIC SL, com a propietari actual de la finca aportada 1, i propietari únic de 
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l’àmbit que haurà de fer front a la indemnització,  de la valoració de 3.633.389,66 € que consta 

justificada i incorporada en el document de la MPG PA 4 Priorat.  

4.3 CRITERIS DE VALORACIÓ DELS DRETS RESULTANTS 

4.3.1 Determinació i valoració de l’aprofitament 

L'article 126.1.b del TRLU estableix: 

b) Les finques resultants es valoren de la manera que decideixen per unanimitat les persones 

propietàries afectades, sota criteris objectius i generals 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” 

I l’article 37.5 TRLUC estableix: 

“5. A l’efecte de la gestió urbanística, la ponderació de l’aprofitament urbanístic en un àmbit 

d’actuació urbanística, tant si són sectors de planejament urbanístic com polígons d’actuació 

urbanística, s’ha d’ajustar a la regla següent: 

Si l’àmbit d’actuació urbanística comprèn diverses zones, s’ha d’establir el valor relatiu homogeneïtzat  

de cadascuna. 

Els valors homogeneïtzats a què es refereix la lletra a han d’expressar la intensitat dels usos, la rigidesa 

de la demanda de cadascun dels usos, llur localització i la repercussió admissible del valor de la 

urbanització o, si s’escau, la reurbanització”. 

Així, el mètode per a la determinació de l’aprofitament urbanístic del polígon d’actuació, de 

conformitat amb el que estableix l’article 37 del RLU consisteix en l’establiment de coeficients 

d’homogeneïtzació, iguals o menors a la unitat, que expressin les diferències de valor d’ús i la 

intensitat de l’ús de cada zona en relació amb els valors dels usos i les intensitat de la resta.  

 

La MPG PA 4 Priorat preveu una edificabilitat màxima per al sector de 15.233,00 m2 st, distribuïts 

com a continuació s’indica: 

 

• Habitatges en règim lliure: 6.374,20m2 st  

• Habitatges HPO règim general: 4.948,20 m2 st. 

• Habitatges HPO concertat: 1.910,60 m2 st. 
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• Comercial-Oficines: 2.000,00m2 st.  

El mètode de valoració utilitzat per a calcular el valor de repercussió de l’edificabilitat dels 

diferents usos previstos pel planejament ha estat el mètode residual estàtic, d’acord amb el que 

preveuen el Text Refós de la Llei de Sòl i rehabilitació Urbana aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

7/2015, de 30 d’octubre (en endavant, TRLSRU) i el Reglament de valoracions de la Llei de sòl 

aprovat pel Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre (en endavant, RVLS) 

 

D’acord amb l’article 40.1 TRLSRU i 27.1 RVLS, en els supòsits d’equidistribució de beneficis i 

càrregues, el sòl es taxa pel valor que li correspondria si estigués finalitzada l’actuació. En aquest 

sentit, l’art. 22 RVLS desenvolupa l’anterior precepte establint els criteris i les fórmules valoratives 

següents: 

 

 

 

“Art. 22 RD 1492/2011 

1. El valor en situación de suelo urbanizado no edificado, o si la edificación existente o en curso sea 

ilegal o se encuentre en situación de ruina física, se obtendrá aplicando a la edificabilidad de 

referencia determinada según lo dispuesto en el artículo anterior, el valor de repercusión del suelo 

según el uso correspondiente, de acuerdo con la siguiente expresión: 

Siendo: 

VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo. 

Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros cuadrados edificables por metro 

cuadrado de suelo. 

VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros por metro cuadrado edificable. 

2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que hace referencia 

el apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de acuerdo con la siguiente 

expresión:  

Siendo:  

VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. 

Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto inmobiliario acabado, 

calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado 

edificable. 
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K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y promoción, 

así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización 

de la edificabilidad. 

Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será el resultado de 

sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el 

importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras 

y otros gastos necesarios para la construcción del inmueble. 

Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto de la valoración en los términos 

establecidos en el apartado 2 del artículo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo. 

 

 

Consta incorporat com a Annex 4  del present projecte de reparcel·lació, l’informe per a la 

determinació dels valors de repercussió dels usos del sostre previst PA 4 Priorat,  elaborat per 

l’economista Sr. Alberto Laidler Brezmes,  en el qual es justifiquen els valors obtinguts en aplicació 

del referit mètode, i del que resulten els següents valors de repercussió de zona: 

 

• Habitatge lliure: 817,600 € /m2 st. 

 

• Habitatge HPO general: 295,946 €/m2st. 

 

• Habitatge HPO concertat: 473,609 €/m2st. 

 

• Comercial-Oficines: 454,768 €/m2st. 

Obtinguts els valors de repercussió de cada zona, en resulten els següents coeficients 

d’homogeneïtzació:

 

 

 

Així doncs, s’estableix el valor de 817,6001 €/Ua( igual al coeficient 1). 

Tipologia €/m2 Coef

Habitatge lliure 817,6001 1

HPO General 295,9460 0,3620

HP Concertat 473,6090 0,5793

Comercial 454,7680 0,5562

VR PA 4 PRIORAT
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A partir d’aquestes dades, l’aprofitament urbanístic de cada zona és el producte del coeficient 

que li correspongui per l’edificabilitat de la zona. El resultat expressat en unitats de valor, per a 

cada una de les zones i parcel·les de l’àmbit reparcel·latori, es reflecteix en el següent quadre: 

 

  

 

De l’anterior quadre es conclou que de l’aplicació d’aquests coeficients homogeneïtzats de 

cada zona al sostre total de cadascuna d’elles ens dóna un total de 10.384,49 Ua (unitats 

d’aprofitament)  dins l’àmbit del PAU 4 Priorat. 

Així, per obtenir el valor econòmic total urbanitzat,  es multiplica el nombre de unitats de valor pel 

preu de 817,6001 €/ua determinat anteriorment (quin coeficient és igual a la unitat) obtenint-se 

així un valor total urbanitzat de 8.490.359,81 €. 

4.3.2 Determinació i valoració de l’aprofitament objecte de cessió gratuïta a l’Administració 

actuant 

De conformitat a la fitxa del PAU Priorat,  i a l’article 43 TRLU,  l’aprofitament urbanístic de cessió 

obligatòria i gratuïta en favor de l’Administració actuant  és el corresponent al 10 % de 

m2st UA TOTALS Valor € Urbanitzat

TOTALS 15.233,00 10.384,49 8.490.359,81

aprofitament per usos

Habitatge lliure 6.374,20 6.374,20

HP concertat 455,30 263,74

comercial/oficines 2.000,00 1.112,45

8.829,50 7.750,39 6.336.716,64

aprofitament per usos

HPO general 4.948,20 1.791,10

(SUNC) 1.821,20 659,22

(SUC) 3.127 1.131,88

HP concertat 1.455,30 843,01

(SUNC) 455,30 263,74

(SUC) 1.000,00 579,27

6.403,50 2.634,10 2.153.643,17

APROFITAMENT ADJUDICAT

Parcel·la 1 
(clau 18b-0VH)

Parcel·la 2 
(clau 18HP/7b)
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l’aprofitament preexistent a l’àmbit i el 15% de l’aprofitament corresponent a l’increment dels 

2.000m2st comercial.  

Això no obstant, tal com s’ha anat exposant al llarg de la present memòria, existeixen 4.127,00m2st 

amb condició de sòl urbà consolidat que la MPG PA 4 Priorat va ressituar en el present àmbit, però 

que no participen del repartiment de beneficis i càrregues derivats del planejament i, en 

conseqüència, no formen part de l’aprofitament urbanístic a computar a l’efecte de la cessió 

d’aprofitament urbanístic en favor de l’Administració actuant.  

Cal, doncs, efectuar la cessió partint dels 11.106,00 m2 st resultants de restar als 15.233,00 m2 st 

totals els 4.127,00 m2 st de sòl urbà consolidat. Per tant, i en aplicació de la fitxa de l’àmbit i de 

l’article 43 TRLUC, els 2.000 m2 st comercial hauran de fer front a la cessió del 15% de l’aprofitament 

urbanístic, i els restants 9.106,00 m2 st han de fer front a la cessió del 10% de l’aprofitament. El 

resultat d’aquesta cessió i de l’obtenció de les corresponents unitats d’aprofitament a cedir a 

l’administració actuant s’expressa en el següent quadre:  

 

La cessió d’aprofitament urbanístic en favor de l’Administració actuant (Procornellà SA) s’estableix 

en un total de 922,96 Ua, sent el seu valor econòmic, d’acord amb el que s’ha exposat amb 

anterioritat de 754.612,188 €. 

D’acord amb l’anterior, el present projecte de reparcel·lació adjudica a l’administració actuant, 

Procornellà SA, un total de 922,96 Ua les quals s’inclouen dins la parcel·la resultant 2 qualificada 

amb la clau en placa 18hp/7, destinada sencera a habitatge protegit, a excepció de 300m2st en 

planta baixa, que es cedeixen a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per estar qualificats 

d’equipament.  

Aquesta cessió d’aprofitament urbanístic en favor de l’entitat Procornellà dóna compliment al 

Decret 17/19, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l’accés a l’habitatge. 

 

 

 

Sostre Sòl urbà No Consolidat Sostre UA % cessió UA cessió

Habitatge lliure 6.374,20 6.374,20 10% 637,42

HPO General 1.821,20 659,22 10% 65,92

HP Concertat 910,60 527,48 10% 52,75

Comercial 2.000,00 1.112,45 15% 166,87

11.106,00 8.673,34 922,96

CESSIÓ APROFITAMENT URBANÍSTIC
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4.3.3 Determinació i valoració de l’aprofitament objecte de repartiment entre els propietaris 

De conformitat al que s’ha exposat en els apartats precedents, de l’aplicació dels coeficients 

oportuns s’obtenen un total de 10.384,49 Ua  dins l’àmbit del PAU Priorat.  

Dins d’aquestes 10.384,49Ua es troben incloses les corresponents a la tipologia de sostre municipal 

d’habitatge protegit amb condició de sòl urbà consolidat, les quals han de ser adjudicades a 

l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en tant que no participen del repartiment de beneficis i 

càrregues. El següent quadre distribueix les Ua segons la seva prèvia condició de sòl urbà no 

consolidat i sòl urbà consolidat reconegut per la MPG PA 4 Priorat:  

 

 

I tal com s’ha detallat, es cedeixen gratuïtament a l’administració actuant, Procornellà SA, un 

total de 922,96 Ua (en relació a les Ua de sòl urbà no consolidat) en concepte de cessió gratuïta 

d’aprofitament urbanístic. En conseqüència, una vegada restades les Ua a cedir en concepte 

d’aprofitament urbanístic i aquelles provinents del sòl urbà consolidat, es procedeix al repartiment 

d’un total de 7.750,39 Ua, a les quals els hi correspon un valor urbanitzat de 6.336.719,63 €.  

Cal tenir en compte que, tal com es justificarà en la present memòria, les despeses d’urbanització 

de l’àmbit ascendeixen a la quantitat de 4.781.532,21 €, que restats al valor econòmic de 

l’aprofitament a repartir,  i dividit pel nombre d’Ua  objecte d’aprofitament privat, s’obté el valor 

de 200,66 €/Ua sense urbanitzar, als efectes de les possibles compensacions per diferències 

d’adjudicació que es puguin produir entre els propietaris que participen del repartiment dels 

beneficis i les càrregues en el marc de l’exercici reparcel·latori . 

 

 

 

 

Sostre sòl urbà No consolidat Sostre UA

Habitatge lliure 6.374,20 6.374,20

HPO General 1.821,20 659,22

HP Concertat 910,60 527,48

Comercial 2.000,00 1.112,45

11.106,00 8.673,34

Sostre sòl urbà Consolidat Sostre UA

HPO General 3.127,00 1.131,88

HP Concertat 1.000,00 579,27

4.127,00 1.711,14

15.233,00 10.384,49
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4.3.4 Determinació dels drets resultants: 

Tot el que ha quedat exposat en els anteriors apartats 4.3.1, 4.3.2 i 4.3.3 d’aquesta memòria, 

queda reflectit en el següent quadre: 

 

 

 
 

ASSIGNACIÓ DRETS PR PRIORAT

Titular Coeficient brut UA de dret (SUNC) Ua de dret (S.U.C) % de dret SUNC % de dret SUC

INMOBILIARIA CADIC, S.L. 100% 7.750,39 UA 89,36 %

PROCORNELLÀ S.A (APU) 0,00% 922,96 UA 10,64 %

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ 0,00% 1.711,14 UA 100,00 %

8.673,34 UA 1.711,14 UA 100,00 % 100,00 %

10.384,49
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4.4.- DEFINICIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS I CRITERIS  ADJUDICACIÓ D’AQUESTES 

4.4.1 - Definició de les finques resultants 

Les finques resultants amb aprofitament s’han delimitat de conformitat a les determinacions del 

planejament aplicable.  

Tenint en compte els usos proposats, el planejament assigna dins d’aquest àmbit dues 

qualificacions de Zona subjecte a Ordenació volumètrica, alineació definida. Aquestes dues 

qualificacions zonals son les que conformen les dues parcel·les resultats del present àmbit 

d’actuació:  

- Parcel·la 1:  Zona subjecte a Ordenació volumètrica, alineació definida: Clau 18b-OVH 

quins paràmetres d’ordenació es troben regulats a l’article 10 NNUU MPG PA 4 Priorat. 

Tal com determina el planejament aplicable, el sostre edificable màxim en aquesta parcel·la és 

de 8.829,50 m2st, dels quals:  

o Habitatge: 6.829,50 m2 st 

455,30 m2 st d’HP règim concertat. 

6.374,20 m2 st d’Habitatge lliure 

o Comercial i oficines: 2000 m2 st 

En relació al nombre d’habitatges, l’assignació per a cada ús  vindrà per l’aplicació en base a 

l’estàndard de 100m² per habitatge de venda lliure i 90m² habitatges de renda protegida. En 

habitatges destinats al règim de lloguer es podrà reduir l’estàndard a 90m² per habitatge per a la 

renda lliure i 70m² per habitatge per l’habitatge protegit. En aquest cas, cal inscriure la indivisibilitat 

de la finca o procediment similar que obligui al promotor a destinar la parcel·la al règim de lloguer 

en el moment de l’obtenció de la corresponent llicència.  

- Parcel·la 2:  Zona subjecte a Ordenació volumètrica, alineació definida: Clau 18hp/7b 

quins paràmetres d’ordenació es troben regulats a l’article 11NNUU MPG PA 4 Priorat. 

Tal com determina el planejament aplicable, el sostre edificable màxim en aquesta parcel·la és 

de 6.403,50m2st, dels quals:  

o Habitatge: 6.403,50 m2 st 

1.455,30 m2 st d’HP règim concertat. 

4.948,20 m2 st d’HP règim general.  
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En relació al nombre d’habitatges, l’assignació per a cada ús  vindrà per l’aplicació en base a 

l’estàndard de 100m² per habitatge de venda lliure i 90m² habitatges de renda protegida. En 

habitatges destinats al règim de lloguer es podrà reduir l’estàndard a 90m² per habitatge per a la 

renda lliure i 70m² per habitatge per l’habitatge protegit. En aquest cas, cal inscriure la indivisibilitat 

de la finca o procediment similar que obligui al promotor a destinar la parcel·la al règim de lloguer 

en el moment de l’obtenció de la corresponent llicència.  

Aquesta qualificació, això és la clau 18hp/7b, constitueix una qualificació en placa, la qual 

preveu un sistema d’equipament que haurà de situar-se en la planta baixa de l’edifici.  

Finalment, cal indicar que aquesta parcel·la, això és la parcel·la resultant 2 qualificada amb la 

clau 18hp/7b,  constitueix conjuntament amb el sistema d’equipament dotacional 10hp -que es 

definirà amb posterioritat en ocasió de la definició dels sistemes urbanístics- una única Unitat 

edificatòria (UE 1), tal com disposa l’article 9.2 NNUU MPG PA 4 Priorat. Així doncs, d’acord al 

precitat precepte, atesa la configuració de la zona 10hp (sistema d’equipament dotacional) i de 

la clau 18hp/7b (parcel·la resultant 2), caldrà redactar un estudi global de la volumetria de la UE, 

previ o simultani a la primera llicència d’edificació que fixarà la composició de façanes i les 

condicions estètiques de l’edifici.  

 

4.4.2 – Criteris d’adjudicació de les finques resultants 

L’adjudicació d’aquestes finques als diferents propietaris es realitza de conformitat als criteris 

establerts a l’article 126 TRLU i 139 RLU, tenint en compte les circumstancies físiques i de titularitat 

concurrents en l’àmbit reparcel·latori i la concreta ordenació urbanística que estableix el 

planejament que s’executa.  

Tenint en compte l’anterior, el present projecte de reparcel·lació contempla un total de  2 finques 

resultants, les quals han esta configurades atenent a l’exposat anteriorment, i adjudicades de 

conformitat als drets de cada propietari segons s’ha exposat en l’apartat 4.3 de la present 

memòria: 
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Les corresponents fitxes descriptives d’aquestes finques resultants es troben incorporades a  

l’ANNEX 2 del present projecte. 

 

4.5.- DIFERÈNCIES D’ADJUDICACIÓ ENTRE ELS PROPIETARIS 

L’adjudicació de les finques resultants s’ha efectuat, com s’ha dit, tenint en compte, en primer 

lloc, els criteris d’adjudicació de compliment obligatori d’acord als articles 126 TRLU i 139 RLU, i en 

segon lloc de conformitat a les prescripcions tècniques que defineixen les parcel·les resultants dins 

de cada unitat edificatòria, d’acord a les determinacions del planejament urbanístic aplicable. 

La conjugació dels criteris legals i tècnics han donat com a resultat l’adjudicació de les parcel·les 

en la forma especificada en l’apartat precedent, sense que en aquest cas es produeixin 

diferències d’adjudicació, tal com es dedueix del quadre següent:  

 

 

 

 

Això no obstant, si durant la tramitació del present projecte de reparcel·lació es produïssin 

diferències d’adjudicació, caldria atendre a l’establert a l’article 126.1e) TRLUC que determina 

que aquestes 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, tal com ha quedat definit en l’apartat 4.3.3 de la present 

memòria,  

 

CLAU PROPIETARI Sup Sostre parcel·les UA

m2 m2 st adjudicació

TOTAL 15.233,00 m2st 10.384,49 u.a 100,00% 100,00%

18b/OVH 2.000,00 m2 8.829,50 m2st 7.750,39 u.a 100%% 74,634% 83,522% 100,000%

INMOBILIARIA CADIC, 
S.L.

8.829,50 m2st 7.750,39 u.a 100,00% 74,63% 83,52% 100,000%

2 18hp/7b 1.844,00 m2 6.403,50 m2st 2.634,10 u.a 100,00% 25,366% 16,478% 0,000%

PROCORNELLÀ SA (APU) 
Adm actuant

0,00 m2st 922,96 u.a 35,04% 8,888% 0,000% 0,000%

AJUNTAMENT DE 
CORNELLÀ (SUC)

0,00 m2st 1.711,14 u.a 64,96% 16,478% 16,478% 0,000%

1

NUM

proindivís

% àmbit
% participació en 

càrrega urb. Sistemes 
urb.

% participació en  
cost d'enderrocs i 

despeses de gestió

Titular Ua dret ua adj. 
INMOBILIARIA CADIC, S.L. 7.750,39 u.a 7.750,39 u.a

PROCORNELLÀ SA (APU) 922,96 u.a 922,96 u.a
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ 
(SUC) 1.711,14 u.a 1.711,14 u.a
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4.6.- CESSIONS OBLIGATÒRIES I GRATUÏTES 

4.6.1.- Cessió de l’aprofitament urbanístic en favor de l’Administració actuant. 

De conformitat a l’article 43 TRLU, i tal com determina la MPG PA 4 Priorat, cal cedir a 

l’Administració actuant el 10 % de l’aprofitament urbanístic preexistent a l’àmbit, així com el 15% 

de l’aprofitament urbanístic corresponent a l’increment d’edificabilitat. Tanmateix, d’acord amb 

l’article 46 TRLU, aquests terrenys s’han de cedir lliure de càrregues d’urbanització.  

De conformitat a tot l’anterior, tal com ha quedat exposat en l’apartat “4.3.2 determinació i 

valoració de l’aprofitament objecte de cessió gratuïta” de la present memòria, el present projecte 

de reparcel·lació contempla la cessió lliure de càrregues a l’Administració actuant, l’entitat 

Procornellà SA, de l’aprofitament urbanístic, que es fixa en una cessió total de 922,96 Ua lliures de 

càrregues d’urbanització.  

4.6.2.- Cessió dels sistemes urbanístics en favor de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 

La MPG PA 4 Priorat contempla dins del present àmbit  els següents sistemes urbanístics: 

Sistema viari (clau 5, 5b): La xarxa prevista en la MPG PA 4 Priorat es conforma com a xarxa local.  

Sistema d’espais lliures (clau 6b): S’inclou en aquest sistema el sòl destinat a jardins i places 

públiques. L’estructura dels espais lliures s’articula sobre els itineraris i recorreguts de vianants del 

sector tant sobre sòls públics com privats d’ús públic.  

L’ús d’aparcament del subsòl és compatible amb la funcionalitat de l’espai lliure tant per la seva 

estructura com xarxa local com per les característiques físiques del territori. A tal efecte, en el 

subsòl destinat a zona verda s’admet l’ús d’aparcament a desenvolupar mitjançant alguns dels 

sistemes de gestió previstos per la legislació vigent.   

Sistema d’equipaments (clau 7b): En l’àmbit que ens ocupa es troba definit un equipament en 

placa (clau 18-7b), d’acord amb allò que ja ha estat exposat en l’apartat relatiu a la definició de 

les finques resultants (apartat 4.4.1 de la present memòria). Tal com determina l’article 8 NNUU 

MPG PA 4 Priorat, els usos admesos són el docent, sanitari-assistencial. Cultural, esportiu, recreatiu, 

subministraments, administratiu, d’acord amb l’article 212 de les NNUU del PGM-76.  

Sistema d’habitatge Dotacional Públic (clau 10hp): S’inclou en aquest sistema les actuacions 

públiques d’habitatge destinades a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones 

amb necessitats d’assistència o d’emancipació justificades en polítiques socials definides, d’acord 

amb la MPGM per a la implantació del sistema urbanístic d’habitatge dotacional públic.  
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Es tracta d’un sistema urbanístic de titularitat pública en el qual s’admet la gestió privada en cas 

de concessió administrativa o similar.  

L’article 9.2 NNUU MPG PA 4 Priorat defineix aquest sistema amb el tipus d’ordenació volumètrica 

específica amb alineació definida sobre el carrer del Priorat, amb un sostre màxim de zona 10hp 

de 3.225,00 m2st, i amb el nombre d’habitatges segons el còmput d’1 hab/70m2st.  

D’acord amb l’article 9.2 NNUU MPG PA 4 Priorat, i tal com ha quedat exposat en l’apartat relatiu  

a la definició de les finques resultants (apartat 4.4.1 de la present memòria) aquest  sistema 

d’equipament dotacional 10hp  conjuntament amb la parcel·la resultant 2 qualificada amb la 

clau 18hp/7b,  constitueixen una única Unitat edificatòria (UE 1). Així doncs, atesa la configuració 

de la zona 10hp (sistema d’equipament dotacional) i de la clau 18hp/7b (parcel·la resultant 2) es 

defineix la necessitat de redactar un estudi global de la volumetria de la UE, previ o simultani a la 

primera llicència d’edificació que fixarà la composició de façanes i les condicions estètiques de 

l’edifici.  

El present projecte de reparcel·lació preveu la cessió obligatòria i gratuïta a favor de l’Ajuntament 

de Cornellà de Llobregat dels terrenys destinats als sistemes urbanístics anteriorment detallats. Les 

finques de titularitat pública destinades a sistemes urbanístics que mitjançant el present projecte 

de reparcel·lació es cedeixen gratuïtament es relacionen en el següent quadre: 

 

 

 

A l’ANNEX 3  hi consten les fitxes descriptives dels sistemes urbanístics resultants. 

 

PR PAU Priorat

Clau UZ Sòl 

SÒL PÚBLIC

SISTEMES 3.810,00

Parcs i jardins urbans 6b 2.980,00

6b.1 516,93

6b.2 1.743,57

6b.3 719,50

Habitatge dotacional 10Hp 814,00

10Hp 814,00

Suma de zones verdes + equipaments 6b+10Hp 3.794,00

Sistema viari bàsic 5 16,00

5.1 16,00
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5.- DESPESES D’URBANITZACIÓ 

5.1.- Despeses d’urbanització totals:  

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. En aplicació de l’esmentat precepte, i 

d'acord amb les previsions del planejament que es desenvolupa i el projecte d'urbanització, els 

costos imputables al desenvolupament del PAU 4 Priorat  queden distribuïts de la següent manera:  

 

A continuació es desenvolupen els conceptes relacionats en l’anterior quadre 

 

i. Obres d'urbanització:  913.593,08 €  

 

a. Enderrocs: Ascendeixen a la quantitat de 147.066,48 €.  

b. Urbanització sistemes urbanístics: Ascendeixen a la quantitat de 766.526,60€ 

segons projecte d’urbanització del PA 4 Priorat, en tràmit, distribuïdes segons 

s’indica en el següent quadre: 

 

 

 

ii. Indemnitzacions per construccions incompatibles amb el planejament que s’executa: 

153.505,37 €. Aquesta partida ha estat oportunament detallada en la present memòria. 

 

913.593,08 €

153.505,37 €

3.633.389,66 €

81.044,10 €

4.781.532,21 €

Despeses de gestió 

DESPESES URBANITZACIÓ

Obres urb segons PU

Indemnització construccions incomp

Indemnització trasllat activitats
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iii. Indemnitzacions per trasllats d’activitats: 3.633.389,66 €. Aquesta partida ha estat 

oportunament detallada en la present memòria  

iv. Despeses d’honoraris tècnics i previsió despeses de gestió: 81.044,10 €, segons es detalla 

en els següents quadres: 

 

 

 

 

De conformitat a l’article 120 TRLU, les despeses d’urbanització, incloses les despeses de 

planejament, gestió i cost dels projectes de gestió urbanística, van a càrrec dels 

propietaris, motiu pel qual el present projecte de reparcel·lació contempla, en el seu 

compte de liquidació provisional, les despeses de gestió avançades per l’Administració 

actuant,  l’entitat Procornellà SA, i que van a càrrec dels propietaris. Concretament, es 

tracta de la quantitat de 68.959,60 € que es corresponen amb les despeses anteriorment 

relacionades, les quals, a fi i efecte de poder disposar del sostre destinat a polítiques 

socials en el marge més curt de temps, han estat avançades per Procornellà SA. 

Total despeses urbanització: De la suma dels capítols anteriorment detallats, es fixa l’import total 

de les despeses d’urbanització en 4.781.532,21 € 

5.2.- Desglossament de les càrregues i despeses :  

D’aquest total de despeses d’urbanització, i d’acord amb els capítols examinats, es procedeix a 

efectuar el següent desglossi: 

1. Càrrega relativa a la urbanització dels sistemes urbanístics i les despeses de gestió: 

847.570,70€  

2. Càrrega relativa a la restants despeses d’urbanització relatives als costos 

d’enderrocs i les indemnitzacions: 3.933.961,51 € 
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Aquest desglossi s’efectua tenint en compte la participació en càrregues que s’imputarà en el 

compte de liquidació provisional.  

Cal tenir en compte que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat és adjudicatari d’un determinat 

sostre que ha quedat ressituat dins d’aquest àmbit a través de la MPG PA 4 Priorat. Tal com s’ha 

anat exposant al llarg de la present memòria si bé constitueix un sostre amb condició de sòl urbà 

consolidat, també té, a tots els efectes, la consideració de sostre destinat a ús residencial dins 

d’aquest àmbit del PR A Priorat. En aquest sentit, de conformitat a les determinacions de la MPG 

PA 4 Priorat, aquests 4.127m2 de sostre residencial se sumen als restants 9.106m2 de sostre 

residencial d’aquest àmbit als efectes de les exigències legals de l’article 58 TRLUC per al còmput 

dels estàndards del sistema d’espais lliures a raó de 20 m2 per cada 100m2 de sostre destinat a ús 

residencial. En aquest sentit, la MPG PA 4 Priorat justifica abastament que els sistemes urbanístics 

previstos en aquest àmbit donen compliment a l’esmentat còmput, efectuant-se dit càlcul per a 

la totalitat del sostre residencial de conformitat a la legislació urbanística vigent, com no podia ser 

d’altre manera tenint en compte que aquest sostre provinent del sòl urbà consolidat també es 

beneficiarà directament dels sistemes urbanístics que resulten de la present reparcel·lació, alhora 

que la seva inclusió dins l’àmbit provoca un mínim increment de les despeses d’urbanització 

corresponents.  

És per això que, i en ares a la cerca de l’equilibri de beneficis i càrregues que constitueix el principi 

rector del nostre ordenament urbanístic, el present projecte de reparcel·lació contempla la 

participació d’aquest sostre en la càrrega de la urbanització dels sistemes urbanístics i les 

despeses de gestió, pels motius exposats, sense que en cap cas es contempli la participació 

d’aquest en la resta de càrregues de l’àmbit.  

Finalment cal indicar que de conformitat a l’article 127 RLU 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: 

 

a)  Les despeses que calgui atendre per preparar els terrenys per executar les obres d'urbanització 

quan la preparació esmentada exigeixi actuacions desproporcionades com a conseqüència de les 

accions o omissions dels seus propietaris o propietàries. A aquests efectes, són accions o omissions que 

comporten actuacions no assumibles per la comunitat de reparcel·lació les obres, les instal·lacions, els 

moviments de terres, els abocaments, les extraccions d'àrids, les alteracions topogràfiques i 

morfològiques i qualsevol altra variació objectiva dels terrenys que s'hagin executat sense les llicències, 

ordres o autoritzacions administratives adients o sense ajustar-se a aquestes.  

 

Aquest règim també s'aplica quan les obres de preparació dels terrenys siguin conseqüència de les 

obligacions imposades a les persones propietàries de sòl per la normativa relativa a sòls contaminats, o 

de l'incompliment de l'obligació de dur a la pràctica programes de restauració imposats per les 
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llicències o autoritzacions atorgades, així com quan aquesta obligació s'hagi imposat per resolució 

administrativa dictada per l'administració competent d'acord amb la legislació sectorial que sigui 

d'aplicació. 

 

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. 

 

6. - COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL 

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.  

De conformitat amb el previst a l'article 160 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, l'afecció de les 

finques resultants al saldo del compte de liquidació no produirà efectes respecte a creditors 

hipotecaris quan la hipoteca tingui per finalitat assegurar crèdits concedits per a finançar la 

realització d'obres d'urbanització o d'edificació, sempre que, en aquest últim cas, l'obra 

d'urbanització estigui garantida en la seva totalitat. 

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.  

Als efectes de comprensió del compte del compte de liquidació provisional, s’especifica a 

continuació els conceptes de cada bloc: 
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Compte de liquidació provisional  

Columnes 1 a 3: Fan referència al número de finca resultant, clau urbanística i propietari 

adjudicatari.  

Columnes 4 i 5: Indicació de la superfície i sostre total de cada parcel·la.  

Columna 6: Aprofitament adjudicat a cada propietari, expressat en unitats de valor. 

Columna 7: Percentatge indivís d’adjudicació de parcel·la. 

Columna 8: Percentatge  total de les unitats de valor adjudicades a cada propietari, en 

relació al total àmbit. 

Columna 9: Percentatge de participació dels propietaris en les despeses d’urbanització 

relatives exclusivament a la urbanització dels sistemes urbanístics i les despeses de gestió.  

Columna 10: Percentatge de participació dels propietaris en les càrregues urbanístiques 

d’indemnitzacions i cost enderrocs.  

Columna 11: Repartiment de la càrrega relativa a la urbanització dels sistemes, d’acord 

amb el percentatge de la columna 9.  

Columna 12: Repartiment de la càrrega relativa al cost dels enderrocs, d’acord amb el 

percentatge de la columna 10. 

Columna 13: sumatori de les càrregues de les columnes 11 i 12.  

Columnes 14, 15 i 16: Fixació de les indemnitzacions a rebre en concepte d’enderroc de 

construccions i trasllats d’activitat, i el cost atribuïble al propietari. 

Columna 17: Repartiment de les despeses de gestió, d’acord amb el percentatge de la 

columna 9.  

Columna 18: Compensació a Procornellà SA per l’avançament d’algunes despeses de 

gestió.  

Columna 19: Saldo del compte de liquidació provisional (IVA exclòs) per propietari, 

resultat del sumatori de les columnes 11,12,13, 14 i 15.  
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7.- 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 represa de 

tracte successiu, cancel·lació de drets reals incompatibles, i altres, si s’escau, així 

com a la inscripció dels excessos i defectes de cabuda que s’han indicat en 

cadascuna de les fitxes de les finques aportades.  

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. 

La cancel·lació de les càrregues incompatibles amb el planejament, segons s’ha 

especificat en el present projecte, i d’altres que, segons criteri registral, 

correspongui. 

La inscripció del present projecte de reparcel·lació.  

 

8.-  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. 

     

Xavier Figueras        Laura López Domènech 

Advocat         Advocada 

Nucli Advocats SLP       Nucli Advocats SLP 
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FFITXES DE LES FINQUES APORTADES  

FINCA APORTADA NÚMERO 1 

Finca Aportada núm. 1 

Finca Registral núm. 5257 

Propietari IMMOBILIÀRIA CADIC, S.L. 

Superfície Real 7.654,00 m2 

Superfície Registral 7.886,36 m2 

 

DESCRIPCIÓ SEGONS REGISTRE 

“Urbana situada en el termino municipal de Cornellá de Llobregat y paraje llamado “Les Tranques” barrio de 

Campreciós, carretera de Sant Joan Despí- antes Avenida Ejército Nacional- número ciento tres; de cabida 

siete mil ochocientos ochenta y seis metros, treinta y seis decímetros cuadrados que se formó por 

agrupación de fincas. Linda al Este con la citada carretera de Sant Joan Despí- antes Avenida Ejército 

Nacional número ciento tres-; al Norte, con herederos de Francisco Crexells y Sucesores de Baltasar de 

España; al Sur, con ferrocarril de Cementos Sansón y al Oeste, con la riera de la Font Santa. Sobre dicha 

finca consta edificada una Antigua casa de bajos solamente y además las nuevas edificaciones de 

superficie de dos mil setecientos sesenta metros veinte decímetros cuadrados excepto una superficie de 

novecientos noventa y cinco metros que está compuesta de planta baja y un piso.” 

INSCRIPCIÓ 

Registre de la Propietat de Cornellà de Llobregat, al foli 105, llibre 468. FINCA 5257 

TITULAR 

Consta inscrita a favor de “INMOBILIARIA CADIC, S.L.”, per compra a “Cooperativa Industrial de Artículos de 

Caucho, S.Coop.C.Ltda.” en escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Bartolomé Masoliver Ródenas, 

el divuit de maig de mil nou-cents vuitanta-vuit, segons consta de la inscripció 7a, de data dos de desembre 

de mil nou-cents vuitanta-vuit, al foli 105, del llibre 468 de l’arxiu.  

CÀRREGUES 

• HIPOTECA constituida en el tomo 468, libro 468,  folio 105, inscripción 9ª de fecha 30 de noviembre 

de 1990, a favor de BANSABADELL HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE CREDITO HIPOTECARIO, SOCIEDAD 

ANONIMA en virtud de la subrogación que luego se dirá, en garantía de un préstamo de 

doscientos cuarenta mil cuatrocientos cuatro euros ochenta y cuatro céntimos de principal; 

cuarenta y ocho mil ochenta euros noventa y siete céntimos de intereses ordinarios, y ciento veinte 

mil doscientos dos euros cuarenta y dos céntimos de intereses de demora hasta un tipo máximo del 

veintitrés por ciento nominal anual en perjuicio de tercero y doce mil veinte euros veinticuatro 

céntimos para costas y gastos. Esta hipoteca se constituyó por un plazo de ocho años, la primera 

de dichas cuotas deberá satisfacerse el último día del mes natural siguiente al de la fecha de 

otorgamiento de la escritura que registro. Fue constituida mediante escritura otorgada en 

Barcelona, el día 3 de octubre de 1990, ante el Notario Don Miguel Tarragona Coromina, cuya 

primera copia produjo la inscripción 9ª, vigente, de fecha treinta de noviembre de mil novecientos 

noventa, obrante al folio 105, del tomo y libro 468 del archivo; SOBROGADA Y MODIFICADA en 



virtud de escritura autorizada en Esplugues de Llobregat, por el Notario Don José-Vicente Galdón 

Garrido, el diez de octubre de mil novecientos noventa y seis, que causó la inscripción 11ª, de 

fecha veintitrés de Diciembre de mil novecientos noventa y seis.  

 

• HIPOTECA constituida en el tomo 468, libro 468, folio 106, inscripción 10ª de fecha 07 de septiembre 

de 1994, a favor de BANSABADELL HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE CREDITO HIPOTECARIO, SOCIEDAD 

ANONIMA, en virtud de la subrogación que luego se dirá, en garantía de un préstamo de 

dieciocho mil treinta euros con treinta y seis céntimos de principal, ; treinta y seis mil  sesenta euros 

setenta y tres céntimos de intereses ordinarios y ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y un euros 

sesenta y nueve céntimos de intereses de demora y dieciocho mil treinta euros treinta y seis 

céntimos para costas y gastos. Esta hipoteca se constituyó por un plazo de siete años la primera de 

dichas cuotas se deberá satisfacer el último día del mes natural siguiente al de la fecha de 

otorgamiento de la escritura que registro. Fue constituida mediante escritura otorgada en 

Barcelona, el día 19 de julio de 1994, ante el notario Don Joan Rubies Mallol, cuya primera copia 

produjo la inscripción 10ª, vigente en fecha siete de septiembre de mil novecientos noventa y 

cuatro, obrante al folio 106, del tomo y libro 468 del archivo; SUBROGADA Y MODIFICADA en virtud 

de escritura autorizada en Esplugues de Llobregat, por el Notario Don José-Vicente Galdón Garrido, 

el día diez de octubre de mil novecientos noventa y seis, que causó la inscripción 12ª, de fecha 

veintitrés de Diciembre de mil novecientos noventa y seis.          

PERCENTATGE PARTICIPACIÓ 

100 % 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE 

Aquesta finca s’inclou totalment en el present Projecte de Reparcel·lació en una superfície segons recent 

amidament de 7.654,00 m2. S’interessa la inscripció d’un defecte de cabuda de 232,36 m2 de la present 

finca en el Registre de la Propietat. 

 

  



 

FFINCA RESULTANT 1 

Parcel· la 1 

Adjudicatari INMOBILIARIA CADIC, S.L. 

Superfície (sòl)  2.000,00 m2 

Total sostre  8.829,50 m2 st 

Habitatge lliure 6.374,20 m2 st 

HP concertat    455,30 m2 st 

Comercial/oficines  2.000,00 m2 st 

Total UA   7.750,39 UA 

Habitatge lliure 6.374,20 UA 

HP concertat    263,74 UA 

Comercial/oficines 1.112,45 UA 

Percentatge parcel· la àmbit 74,634 % 

Percentatge de la parcel· la de 

participació en càrregues 

d’urbanització de sistemes 83,522 % 

Percentatge de la parcel· la en la 

participació de les càrregues 

urbaníst iques del cost d’enderrocs i  

despeses de gestió 100 % 

Total càrregues urbaníst iques 

 

4.488.365.073 € 

  

 

DESCRIPCIÓ 

“Finca resultant 1 del Projecte de Reparcel·lació del PA 4 Priorat del terme municipal de Cornellà de 

Llobregat, de forma rectangular i de superfície dos mil metres quadrats. Limita: al NNord-Oest, amb el límit de 

l’àmbit del present projecte de reparcel·lació, mitjançant línia recta de 49,22m2; al NNord, mitjançant vèrtex, 

amb el límit de l’àmbit i amb el sistema resultant S4 del present projecte de reparcel·lació; al NNord-Est, amb 

el sistema resultant S4 mitjançant línia recta de 41,55m2; a l’EEst, mitjançant vèrtex, amb el límit de l’àmbit i 

amb el sistema resultant S4 del present projecte de reparcel·lació; al SSud-Est, amb el límit de l’àmbit del 

present projecte de reparcel·lació mitjançant línia recta de 49,19m2; al SSud, mitjançant vèrtex, amb el límit 

de l’àmbit i amb el sistema resultant S3 del present projecte de reparcel·lació; al SSud-Oest, amb el sistema 

resultant S3 del present projecte de reparcel·lació mitjançant línia recta de 39,75m2; i a l’OOest, mitjançant 

vèrtex, amb el límit de l’àmbit i amb el sistema resultant S3 del present projecte de reparcel·lació.  

El gàlib de l’edificació d’aquesta finca resultant contempla una reserva d’espai de 15m2 per a la instal·lació 

de la futura CT, quina situació  concreta dependrà dels condicionants de l’edificació i els requeriments de la 

companyia.” 

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a la mercantil IINMOBILIARIA CADIC S.L, a títol de subrogació real pels drets 

corresponents al 100 % de la finca aportada 1.  

 



 

 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 

Es fa constar que està qualificada urbanísticament com a Zona subjecte a Ordenació volumètrica. Alineació 

definida, amb la Clau 18b-OVH.  

APROFITAMENT URBANÍSTIC 

L’aprofitament urbanístic es correspon amb una edificabilitat de 8.829,30m2st, dels quals 6.374,20m2st es 

destinen a habitatge lliure, 455,30m2st es destinen a habitatge de protecció pública en règim concertat i els 

restants 2.000,00m2st a ús comercial/oficines.  

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA 

Per aplicació de les regles de l’article 148.1 RLU  i 11.8 del Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, es traslladen 

les següents càrregues de procedència provinents de la finca aportada 1 (registral 5257):  

• HIPOTECA constituida en el tomo 468, libro 468,  folio 105, inscripción 9ª de fecha 30 de noviembre 

de 1990, a favor de BANSABADELL HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE CREDITO HIPOTECARIO, SOCIEDAD 

ANONIMA en virtud de la subrogación que luego se dirá, en garantía de un préstamo de 

doscientos cuarenta mil cuatrocientos cuatro euros ochenta y cuatro céntimos de principal; 

cuarenta y ocho mil ochenta euros noventa y siete céntimos de intereses ordinarios, y ciento veinte 

mil doscientos dos euros cuarenta y dos céntimos de intereses de demora hasta un tipo máximo del 

veintitrés por ciento nominal anual en perjuicio de tercero y doce mil veinte euros veinticuatro 

céntimos para costas y gastos. Esta hipoteca se constituyó por un plazo de ocho años, la primera 

de dichas cuotas deberá satisfacerse el último día del mes natural siguiente al de la fecha de 

otorgamiento de la escritura que registro. Fue constituida mediante escritura otorgada en 

Barcelona, el día 3 de octubre de 1990, ante el Notario Don Miguel Tarragona Coromina, cuya 

primera copia produjo la inscripción 9ª, vigente, de fecha treinta de noviembre de mil novecientos 

noventa, obrante al folio 105, del tomo y libro 468 del archivo; SOBROGADA Y MODIFICADA en 

virtud de escritura autorizada en Esplugues de Llobregat, por el Notario Don José-Vicente Galdón 

Garrido, el diez de octubre de mil novecientos noventa y seis, que causó la inscripción 11ª, de 

fecha veintitrés de Diciembre de mil novecientos noventa y seis.  

 

• HIPOTECA constituida en el tomo 468, libro 468, folio 106, inscripción 10ª de fecha 07 de septiembre 

de 1994, a favor de BANSABADELL HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE CREDITO HIPOTECARIO, SOCIEDAD 

ANONIMA, en virtud de la subrogación que luego se dirá, en garantía de un préstamo de 

dieciocho mil treinta euros con treinta y seis céntimos de principal, ; treinta y seis mil  sesenta euros 

setenta y tres céntimos de intereses ordinarios y ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y un euros 

sesenta y nueve céntimos de intereses de demora y dieciocho mil treinta euros treinta y seis 

céntimos para costas y gastos. Esta hipoteca se constituyó por un plazo de siete años la primera de 

dichas cuotas se deberá satisfacer el último día del mes natural siguiente al de la fecha de 

otorgamiento de la escritura que registro. Fue constituida mediante escritura otorgada en 

Barcelona, el día 19 de julio de 1994, ante el notario Don Joan Rubies Mallol, cuya primera copia 

produjo la inscripción 10ª, vigente en fecha siete de septiembre de mil novecientos noventa y 

cuatro, obrante al folio 106, del tomo y libro 468 del archivo; SUBROGADA Y MODIFICADA en virtud 

de escritura autorizada en Esplugues de Llobregat, por el Notario Don José-Vicente Galdón Garrido, 



 

el día diez de octubre de mil novecientos noventa y seis, que causó la inscripción 12ª, de fecha 

veintitrés de Diciembre de mil novecientos noventa y seis.         

 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ:  

Afecció compliment càrregues urbanístiques: 

Conforme a l'article 127.b) del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, de l'article 154 del Decret 

305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i dels articles 19 i 20 del R.D. 

1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 

Hipotecaria sobre la inscripción con el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta 

finca queda afecta, amb caràcter real al compliment de les càrregues i al pagament de les despeses 

inherents al sistema de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica, en: 

- un 83,522% de les càrregues corresponents a la urbanització dels sistemes urbanístics i les despeses 

de gestió. 

-  un 100 % de les càrregues corresponents a les despeses del cost d’enderrocs i les indemnitzacions 

procedents.  

 

Essent el saldo provisional del compte de liquidació corresponent a aquesta finca de 44.488.365.073 €  

(IVA exclòs), sens perjudici del que resulti del Compte de Liquidació Definitiu segons el seus % de 

participació. 

 
 



 

FFINCA RESULTANT 2 

Parcel· la 2 

Adjudicatari PROCORNELLÀ SA  i AJUNTAMENT DE CORNELLÀ 

Superfície (sòl)  1.844,00 m2 

Total sostre  6.403,50 m2  st 

HPO general  4.948,20  m2 st 

HP concertat  1.455,30  m2 st 

  

Total UA  2.634,10 UA 

HPO general 1.791,10  UA 

HP concertat    843,01 UA 

  

Percentatge parcel· la en l’àmbit 25,366 % 

Percentatge de la parcel· la en la 

participació en càrrega d’urbanització 

de sistemes 16,478 % 

Percentatge de la parcel· la en la 

participació de les càrregues 

urbaníst iques del cost d’enderrocs i  

despeses de gestió 0 % 

Càrregues Urbaníst iques 139.661,767 € 

 

DESCRIPCIÓ 

“Finca resultant 2 del Projecte de Reparcel·lació del PAU 4 Priorat del terme municipal de Cornellà de 

Llobregat, de forma rectangular de superfície 1.844m2. Limita: al NNord-Oest, amb el límit de l’àmbit del 

present projecte de reparcel·lació mitjançant línia recta de 49,89m2; al NNord, mitjançant vèrtex, amb el límit 

de l’àmbit i amb el sistema resultant S3 del present projecte de reparcel·lació; Al NNord-Est, amb el sistema 

urbanístic resultant S3 del present projecte de reparcel·lació mitjançant línia recta de 37,97m2; a l’EEst, 

mitjançant vèrtex amb el límit de l’àmbit i amb el sistema resultant S3 del present projecte de reparcel·lació; 

Al SSud-Est; amb el límit de l’àmbit del present projecte de reparcel·lació mitjançant línia recta de 49,85m2; 

al SSud, mitjançant vèrtex amb el límit de l’àmbit i amb el sistema resultant S1 del present projecte de 

reparcel·lació; al SSud-Oest, amb el sistema urbanístic resultant S1 del present Projecte de Reparcel·lació 

mitjançant línia recta de 36,00m2; i a l’OOest, mitjançant vèrtex amb el límit de l’àmbit i amb el sistema 

resultant S1 del present projecte de reparcel·lació. 

El gàlib de l’edificació d’aquesta finca resultant contempla una reserva d’espai de 15m2 per a la instal·lació 

de la futura CT, quina situació  concreta dependrà dels condicionants de l’edificació i els requeriments de la 

companyia.” 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 

Es fa constar que aquesta finca està qualificada urbanísticament amb la Clau 18b-7b, zona subjecta a 

Ordenació volumètrica-Alineació definida.   

 



 

 

APROFITAMENT URBANÍSTIC 

L’aprofitament urbanístic es correspon amb una edificabilitat de 6.403,50m2st, dels quals 4.849,20m2st es 

destinen a habitatge de protecció pública en règim general, i 1.455,30m2st es destinen a habitatge de 

protecció pública en règim concertat;  

 

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica el domini de la finca per porcions indivises a: 

• A la mercantil PPROCORNELLÀ S.A, un 335,04% d’aquesta finca, pels seus drets derivats de la 

cessió obligatòria i gratuïta del l’aprofitament urbanístic de l’àmbit, en la seva condició 

d’administració actuant.  

Aquest percentatge es correspon amb les 922,96 següents unitats de valor: 

o 659,22 UA, que es corresponen amb 1.821,20m2st destinat a habitatge de protecció en 

règim general.  

o 263,704 UA, que es corresponen amb 455,30m2st destinat a habitatge de protecció en 

règim concertat.  

o El 100% d’aquesta adjudicació haura ̀ d’integrar-se en el patrimoni municipal del so ̀l i 

l’habitatge, d’acord amb els articles 160 i segu ̈ents del Text refo ́s de la Llei d’urbanisme de 

Catalunya, i estarà ̀ sotmesa al destí ́ finalista i règim jurídic especial d’aquell patrimoni i al 

control municipal corresponent.  

 

 

• A ll’Ajuntament de Cornellà de Llobregat un 664,96% d’aquesta finca, pels seus drets derivats 

del sostre provinent del sòl urbà consolidat.  

Aquest percentatge es correspon amb les 1.711,14 següents unitats de valor: 

o 1.131,88 UA, que es corresponen amb 3.127,00m2st destinat a habitatge de protecció en 

règim general.  

o 579,27 UA, que es corresponen amb 1.000,00 m2st destinat a habitatge de protecció en 

règim concertat.  

 

o En compliment de les determinacions de la Modificació puntual del Pla general en l’àmbit 

del PA 4 PRIORAT, el 10% del sostre provinent del sòl urbà consolidat, ha de quedar adscrit 

al Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge (PMSiH), el que es tradueix en la necessitat 

d’adscriure al PMSiH el 10% de l’aprofitament urbanístic que s’adjudica a l’Ajuntament de 

Cornellà; Així, de les 1.711,14 UA que s’adjudiquen a l’Ajuntament de Cornellà de 

Llobregat: 

 
 queden adscrites al PMSiH, en virtut d’aquest projecte , i estaran sotmeses al destí ́ 

finalista i règim jurídic especial d’aquell patrimoni i al control municipal 

corresponent, un total de 171,11 UA (que representen el 10% de les 1.711,14 u.a 

adjudicades), que equival a un sostre de 472,67m2st en règim general. 



 

 

L’adjudicació a  l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat inclou també el sostre de 300m2st que es 

construirà en aquesta parcel·la, clau 7b, el qual es materialitzarà mitjançant l’adjudicació de les 

entitats registrals que es constitueixin amb la declaració d’obra nova i divisió en règim de propietat 

horitzontal del nou edifici. 

 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA 

Per aplicació de les regles de l’article 148.1 RLU  i 11.8 del Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, aquesta finca 

es troba lliure de càrregues de procedència.  

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ:  

1. Afecció compliment càrregues urbanístiques: 

Conforme a l'article 127.b) del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, de l'article 154 del Decret 

305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i dels articles 19 i 20 del R.D. 

1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley 

Hipotecaria sobre la inscripción con el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta 

finca queda afecta, amb caràcter real al compliment de les càrregues i al pagament de les despeses 

inherents al sistema de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica, en: 

• En relació a l’indivís del 64,96% adjudicat a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat: 

 

o En un 16,478% de les càrregues corresponents a la urbanització dels sistemes urbanístics; 

o En un 0% de les càrregues corresponents a les despeses del cost d’enderrocs i gestió 

urbanística.  

 

Essent el saldo provisional del compte de liquidació corresponent 64,96% indivís adjudicat a 

l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat de 1139.661,767 €  (IVA exclòs), sens perjudici del que resulti 

del Compte de Liquidació Definitiu segons el seus 16,478% de les càrregues de participació 

corresponents a la urbanització dels sistemes urbanístics 

 

• En relació a l’indivís del 35,04% adjudicat a l’entitat Procornellà SA, en un 0%, en tant que aquest 

indivís s’adjudica en compliment del deure de cessió de l’aprofitament urbanístic que deriva de la 

legislació urbanística vigent.  

 

2. Servitud de llums i vistes 

Es constitueix una servitud de llums i vistes en la finca resultant 2, la qual serà el predi servent, a favor del 

predi dominant, finca resultant S1, de tal manera que els edificis que es construeixin en aquesta última 

puguin obrir finestres en el límit entre les dos finques.  

 

  

 



 
 

FFITXES DELS SISTEMES URBANÍSTICS DE CESSIÓ 

Sistemes Resultants 

RESULTANT S1: SISTEMA HABITATGE DOTACIONAL 

Sistema urbaníst ic S1 

Adjudicatari AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

Superfície (sòl) 814 m2 

Càrregues Urbaníst iques Lliure de càrregues urbanístiques 

 

DESCRIPCIÓ 

“Finca destinada a habitatge dotacional (Clau 10hp): Sistema urbanístic resultant S1 del Projecte de 

Reparcel·lació del PAU Priorat del terme municipal de Cornellà de Llobregat, de forma rectangular i de 

superfície 814m2. Limita: al NNord-Oest, amb el límit de l’àmbit mitjançant línia recta de 22,92m2; al NNord, 

mitjançant vèrtex amb el límit de l’àmbit i amb la finca resultant 1 del present projecte de reparcel·lació; al 

Nord-Est, amb la finca resultant 1 mitjançant línia recta de 36m2; a l’EEst, mitjançant vèrtex amb el límit de 

l’àmbit i amb la finca resultant 1 del present projecte de reparcel·lació; al SSud-Est, amb el límit de l’àmbit 

mitjançant línia recta de 22,90m2; al SSud, mitjançant vèrtex amb el límit de l’àmbit i amb el sistema resultant 

S2 del present projecte de reparcel·lació; al SSud-Oest, amb el sistema resultant S2 mitjançant línia recta de 

35,10m2;  i a l’OOest, mitjançant vèrtex amb el límit de l’àmbit i amb el sistema resultant S2 del present 

projecte de reparcel·lació.  

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a l’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, com a adquisició originària en 

compliment dels deures de cessió obligatòria i gratuïta dels sistemes urbanístics derivats de l’execució del 

PAU Priorat. 

D’acord amb l’article 27.5 del Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós 

de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, es fa constar el caràcter demanial del present sistema urbanístic. 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 

Es fa constar que està qualificada urbanísticament amb la Clau 10hp, habitatge dotacional.  

APROFITAMENT URBANÍSTIC 

L’aprofitament urbanístic d’aquest sistema d’habitatge dotacional públic es correspon amb una sostre 

màxim de zona 10hp de 3.225,00m2st 

CÀRREGUES  

Lliure de càrregues 

 

 



 
 

SERVITUDS A FAVOR D’AQUESTA FINCA 

1. Servitud de llums i vistes 

Es constitueix una servitud de llums i vistes en la finca resultant 2, la qual serà el predi servent, a favor del 

predi dominant, finca resultant S1, de tal manera que els edificis que es construeixin en aquesta última 

puguin obrir finestres en el límit entre les ambdues finques. 



 
 

  

 

RRESULTANT S2: SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 

Sistema Urbaníst ic S2 

Adjudicatari AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

Superfície (sòl)  719,50 m2 

Càrregues Urbaníst iques Lliure de càrregues urbanístiques 

 

DESCRIPCIÓ 

“Finca destinada a parcs i jardins urbans (clau 6b): Sistema urbanístic resultant S2 del Projecte de 

Reparcel·lació del PAU Priorat del terme municipal de Cornellà de Llobregat, de forma irregular i de 

superfície 719,50m2. Limita: al NNord-Oest, amb el límit de l’àmbit del present projecte de reparcel·lació 

mitjançant línia recta de 13,40m2; al NNord, mitjançant vèrtex amb el límit de l’àmbit del projecte de 

reparcel·lació i amb sistema resultant S1; al NNord-Est, amb el sistema resultant S1 mitjançant línia recta de 

35,10m2; a l’EEst, mitjançant vèrtex amb el límit de l’àmbit i amb el sistema resultant S1 del present projecte 

de reparcel·lació; al SSud-Est; amb el límit de l’àmbit del present projecte de reparcel·lació mitjançant línia 

recta de 28,06m2; al SSud, mitjançant vèrtex amb el límit de l’àmbit del present projecte de reparcel·lació; Al 

l’Sud-Oest; amb el límit de l’àmbit del present Projecte de Reparcel·lació mitjançant línia recta de 37,52m2; 

A l’OOest, mitjançant vèrtex amb el límit de l’àmbit del present projecte de reparcel·lació.  

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a l’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, com a adquisició originària en 

compliment dels deures de cessió obligatòria i gratuïta dels sistemes urbanístics derivats de l’execució del 

PAU Priorat. 

D’acord amb l’article 27.5 del Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós 

de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, es fa constar el caràcter demanial del present sistema urbanístic. 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 

Es fa constar que està qualificada urbanísticament amb la Clau 6b, parcs i jardins urbans.  

De conformitat a les determinacions de la Modificació Puntual del PGM a l’àmbit del PA 4 Priorat,  l’ús 

d’aparcament del subsòl és compatible amb la funcionalitat de l’espai lliure tant per la seva estructura com 

xarxa local com per les característiques físiques del territori. A tal efecte, en el subsòl destinat a zona verda 

s’admet l’ús d’aparcament a desenvolupar mitjançant alguns dels sistemes de gestió previstos per la 

legislació vigent.   

CÀRREGUES  

Lliure de Càrregues. 



 
 

RRESULTANT S3: SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 

Sistema Urbaníst ic S3 

Adjudicatari AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

Superfície (sòl)  1.743,57 m2 

Càrregues Urbaníst iques Lliure de càrregues urbanístiques 

 

DESCRIPCIÓ 

“Finca destinada a parcs i jardins urbans (clau 6b): Sistema urbanístic resultant S3 del Projecte de 

Reparcel·lació PAU Priorat del terme municipal de Cornellà de Llobregat, de forma quadrada i de superfície 

1.743,57 m2-. Limita: al NNord-Oest, amb el límit de l’àmbit del present projecte de reparcel·lació mitjançant 

línia recta de 44,90m2; al NNord, mitjançant vèrtex amb el límit de l’àmbit i amb la finca resultant 2 del 

present projecte de reparcel·lació; al NNord-Est, amb la finca resultant número 2 del present projecte de 

reparcel·lació mitjançant línia recta de 39,75m2; a L’EEst, mitjançant vèrtex amb el límit de l’àmbit i amb la 

finca resultant 2 del present projecte de reparcel·lació; al SSud-Est, amb el límit de l’àmbit mitjançant línia 

recta de 44,87m2; al SSud, mitjançant vèrtex amb el límit de l’àmbit i amb la finca resultant 1 del present 

projecte de reparcel·lació; al SSud-Oest, amb la finca resultant número 1 del present projecte de 

reparcel·lació mitjançant línia recta de 37,97m2; a l’OOest, mitjançant vèrtex amb el límit de l’àmbit i amb la 

finca resultant 1 del present projecte de reparcel·lació.” 

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a l’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, com a adquisició originària en 

compliment dels deures de cessió obligatòria i gratuïta dels sistemes urbanístics derivats de l’execució del 

PAU Priorat. 

D’acord amb l’article 27.5 del Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós 

de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, es fa constar el caràcter demanial del present sistema urbanístic. 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 

Es fa constar que està qualificada urbanísticament amb la Clau 6b, parcs i jardins urbans.   

De conformitat a les determinacions de la Modificació Puntual del PGM a l’àmbit del PA 4 Priorat,  l’ús 

d’aparcament del subsòl és compatible amb la funcionalitat de l’espai lliure tant per la seva estructura com 

xarxa local com per les característiques físiques del territori. A tal efecte, en el subsòl destinat a zona verda 

s’admet l’ús d’aparcament a desenvolupar mitjançant alguns dels sistemes de gestió previstos per la 

legislació vigent.   

CÀRREGUES  

Lliure de Càrregues. 

  



 
 

RRESULTANT S4: SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 

Sistema Urbaníst ic S4 

Adjudicatari AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

Superfície (sòl)  516,93 m2 

Càrregues Urbaníst iques Lliure de càrregues urbanístiques 

 

DESCRIPCIÓ 

“Finca destinada a parcs i jardins urbans (clau 6b) Sistema urbanístic resultant S4 del Projecte de 

Reparcel·lació PAU Priorat del terme de Cornellà de Llobregat, de forma irregular i de superfície 516,93 m2. 

Limita: al NNord-Oest, amb el límit de l’àmbit del present projecte de reparcel·lació mitjançant línia recta de 

10,05m2; Al NNord, amb el límit de l’àmbit del present projecte de reparcel·lació mitjançant línia corba de 

2,96m2; al NNord-Est, amb el límit de l’àmbit del present projecte de reparcel·lació mitjançant línia recta de 

32,76m2; a l’EEst, amb el sistema resultant S5 del present projecte de reparcel·lació mitjançant línia corba de 

8,78m2; al SSud-Est, amb el límit de l’àmbit mitjançant línia recta de 4,69m2; al SSud, mitjançant vèrtex amb el 

límit de l’àmbit i amb la finca resultant 2 del present projecte de reparcel·lació; al SSud-Oest, amb la finca 

resultant número 2 mitjançant línia recta de 41,55m2; a l’OOest, mitjançant vèrtex amb el límit de l’àmbit i 

amb la finca resultant 2 del present projecte de reparcel·lació.” 

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a l’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, com a adquisició originària en 

compliment dels deures de cessió obligatòria i gratuïta dels sistemes urbanístics derivats de l’execució del 

PAU Priorat. 

D’acord amb l’article 27.5 del Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós 

de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, es fa constar el caràcter demanial del present sistema urbanístic. 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 

Es fa constar que està qualificada urbanísticament amb la Clau 6b, parcs i jardins urbans.  

De conformitat a les determinacions de la Modificació Puntual del PGM a l’àmbit del PA 4 Priorat,  l’ús 

d’aparcament del subsòl és compatible amb la funcionalitat de l’espai lliure tant per la seva estructura com 

xarxa local com per les característiques físiques del territori. A tal efecte, en el subsòl destinat a zona verda 

s’admet l’ús d’aparcament a desenvolupar mitjançant alguns dels sistemes de gestió previstos per la 

legislació vigent.   

CÀRREGUES  

Lliure de Càrregues. 

  



 
 

RRESULTANT S5 

Sistema Urbaníst ic S5 

Adjudicatari AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

Superfície (sòl)  16 m2 

Càrregues Urbaníst iques Lliure de càrregues urbanístiques 

 

DESCRIPCIÓ 

“Finca destinada a vialitat (clau 5): Sistema urbanístic resultant S5 del Projecte de Reparcel·lació del PAU 

Priorat del terme municipal de Cornellà de Llobregat, de forma triangular i de superfície 16m2. Limita: al 

Nord-Oest, mitjançant vèrtex amb el límit de l’àmbit del present projecte de reparcel·lació i amb el sistema 

resultant S4; al NNord-Est, amb el límit de l’àmbit del present projecte de reparcel·lació mitjançant línia recta 

de 8,58 m2; a l’EEst, mitjançant vèrtex amb el límit de l’àmbit del present projecte de reparcel·lació; al SSud-

Est, amb el límit de l’àmbit del present projecte de reparcel·lació mitjançant línia recta de 7,91m2; al SSud, 

mitjançant vèrtex amb el límit de l’àmbit i el sistema resultant S4; al SSud-Oest, amb el sistema resultant S4 

mitjançant línia corba de 8,78m2.”    

ADJUDICACIÓ 

S’adjudica en ple domini a l’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, com a adquisició originària en 

compliment dels deures de cessió obligatòria i gratuïta dels sistemes urbanístics derivats de l’execució del 

PAU Priorat. 

D’acord amb l’article 27.5 del Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós 

de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, es fa constar el caràcter demanial del present sistema urbanístic. 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 

Es fa constar que està qualificada urbanísticament amb la Clau 5, sistema viari bàsic.  

CÀRREGUES  

Lliure de Càrregues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















































 
 
 
 
 
 
 
 
 

Còpia BEC ( Valor en € per m2 edificat)



 

es recull la gestió del Polígon d’Actuació Sòl Urbà No consolidat PAU Priorat al seu article 

“Art. 13 Polígon d’Actuació Sòl Urbà No consolidat PAU Priorat 

Correspon a l’àmbit dibuixat en el plànol següent:

 
 

  

 

 

Residencial
+ comercial

Hab. Hab. Hab Total
Protegit Protegit . Lliure Sup. Hab.
General Concertat 

18hp/7b ---- 4.948,20 1.455,30 ----- 6.403,50 6.403,50
18b-OVH 2.000,00 ----- 455,3 6.374,20 6.829,50 8.829,50
Total 2.000,00 4.948,20 1.910,60 6.374,20 13.233,00 15.233,00

Total Sup.

comercial Residencial



Sistema d’actuació: El sistema d’actuació previst és el de reparcel·lació en la 

Cessió: 10% apu +15% de l’apu de l’increment de 2.000m²st comercial

 

canvi en el nombre de plantes. En concret, s’establirà servitud de vista al volum de més 

garantir una adequada composició arquitectònica de l’edifici.

Així mateix, s’acompliran les determinacions de l’article 68 del Decret 305/2006, de 
manera que el termini màxim d’execució de l’habitatge protegit serà de 2 anys per a 
l’inici de les obres, a com
per a llur finalització, a comptar des de la data d’atorgament de la llicència d’obres.”

300m² d’equipament de 



 

És d’aplicació l'article 24 de la Llei de sòl 2/2008:

“Valoración en el suelo urbanizado.

deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista.”



VS = ∑(Ei · VRSi)

 

 

 



coeficients d’homogeneïtzació en funció de cada un dels paràmetres que més 

Per tal de determinar quin es el coeficient d’homogeneïtzació més adient a aplicar a 

coeficient d’homogeneïtzació per fer

concret; el valor s'haurà de reduir bastant d'acord amb el coeficient d’homogeneïtzació 

paràmetre concret; el valor s’haurà d'au

concret; el valor s’haurà d'augmentar d'acord amb el coeficient d’homo

concr

concr



paràmetre concret; el valor s’haurà d'augmentar bastant d'acord amb el coeficient 

adients a la demanda actual del mercat í de les energies que s’ut



Els testimonis obtinguts de l’estudi de mercat se 

€/m2 construït
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El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al Dret a l’Habitatge estableix els preus màxims 
de l’habitatge nou protegit i concertat en base a la situació geogràfica, econòmica i social. 

l’habitatge protegit de règim general i especial, els preus han estat recentment 

promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règ

els municipis de Catalunya a efectes de ponderació entre la ubicació de l’habitatge i els 
i per a l’atorgament d’ajuts, i per a la fixació 

oficial. S’estableixen a Catalunya quatre zones geogràfiques que es denominen A, B, C i D.

determinar l’adscripció a les diferents zones geogràfiques s’ha de tenir en compte 

el Registre de fiances dels contractes de lloguer de l’Institut Català del Sò

determinen tenint en Decret 75/2014 del Pla per al dret a l’habitatge compte, com a mínim, 
següents: nombre d’inscrits en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb 

Protecció Oficial; producció d’habitatge protegit; estoc d’habitatges acabats sense vendre; 

La relació dels municipis inclosos en aquestes àrees és queda relacionada en l’annex del 

consegüentment la taula de preus de l’habitatge protegit de règim general i especial. L’article 

“Cinquena bis. Preus de venda i rendes màxims



Els preus d’habitatge protegit en règim concertat i ge

Règim Preu Concertat ( A2) 3.001,68 €/m² útil 

Règim General (A) 2.385,63 €/m² útil

Règim Preu Concertat ( A2) 2.251,26 €/m² construït 

Règim General (A) 1.789,22 €/m² construï

l’apartat d’homologació
’



Situació: La millor o pitjor qualitat de la situació d’un immoble es valora en funció de diversos 

la distància a vies de comunicació urbana i interurbana, proximitat a zones d’aparcament, la 
proximitat a equipaments municipals, la representativitat de l’edifici dins la mateixa zona, la 

influeix en la seva valoració, és els metres lineals de façana a carrer, i d’accessibilitat del client 

Els testimonis obtinguts de l’estudi de mercat se situen sobre un plànol de la zona

€/m2 construït
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e : Casa de Renda Normal entre Mitgeres. 1357,25 €/m2

1036,06 €/m2

€/m2
Locals Comercials: 50% Casa de Renda Normal. 678,63 €/m2

l’institut Metropolita de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial de l’Àrea Metropolitana de 



 

Descompte

1.365,14 €/m2 -136,51 €/m2 58,97 €/m2 1.287,6000 €/m2

1.203,50 €/m2 -120,35 €/m2 51,28 €/m2 1.134,4339 €/m2

1.041,86 €/m2 -104,19 €/m2 44,40 €/m2 982,0701 €/m2

682,57 €/m2 -68,26 €/m2 29,49 €/m2 643,8000 €/m2

2.947,28 €/m² 1.287,60 €/m² 817,60 €/m²

2.251,26 €/m² 1.134,43 €/m² 473,61 €/m²

1.789,22 €/m² 982,07 €/m² 295,95 €/m²

1.538,00 €/m² 643,80 €/m² 454,77 €/m²



643,80 €/m2
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