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1. INTRODUCCIÓ
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castell-Platja d’Aro, aprovat definitivament per acords
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 6 d’octubre de 2011 i de 15 de març de 2012,
publicats en el DOGC núm. 6.107, 13 d’abril de 2012, delimitava el Polígon d’actuació urbanística
núm. 8 “Mont d’Aro”, regulat a l’article 248 de la seva normativa, pel qual es fixava el sistema
d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.
Per acord de la Junta de Govern Local d’11 de febrer de 2016 es va aprovar definitivament el
Projecte de reparcel·lació econòmica del Polígon d’actuació urbanística PA 8 “Mont d’Aro”, acord
que es va publicar en el BOP de Girona núm. 126, de 4 de juliol de 2016.
Un cop aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació i inscrit el mateix en el Registre de la
Propietat, l’Ajuntament de Castell Platja d’Aro va contractar l’execució de les obres d’urbanització
del polígon d’actuació i va girar quotes d’urbanització als propietaris de l’àmbit. En l’actualitat,
l’execució de les obres d’urbanització està finalitzada i la urbanització està en ple funcionament.
Per sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, núm. 578, de 18 de juny de 2019,
dictada en el recurs d’apel·lació núm. 118/2018, es va anul·lar el projecte de reparcel·lació
econòmica del Polígon d’actuació urbanística PA 8 “Mont d’Aro”, com a conseqüència de anul·lació
per sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 600, de 20 de juliol de 2016,
dels acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 6 d’octubre de 2011 i de 15 de
març de 2012, d’aprovació definitiva del text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Castell-Platja d’Aro. La nul·litat del POUM que atorgava cobertura jurídica al projecte de
reparcel·lació aprovat definitivament va comportar que el TSJ de Catalunya anul·lés el projecte de
reparcel·lació del polígon d’actuació.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Davant d’aquesta situació, i un cop novament aprovat definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Castell-Platja d’Aro, per acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de
26 de gener de 2017 i de 2 de març de 2017, publicats en el DOGC núm. 7.341, de 31 de març de
2017, el qual delimita el polígon d’actuació en els mateixos termes, sorgeix la necessitat de tramitar
novament el projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística PA 8 “Mont d’Aro” per
dotar de la necessària cobertura jurídica l’execució d’obres d’urbanització realitzada, amb
l’especificitat que el nou instrument de gestió urbanística incorporarà ja el compte de liquidació
definitiva de la reparcel·lació, atès que les obres d’urbanització estan finalitzades.
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2. ANTECEDENTS
L’àmbit de l’actual PA08 “Mont d’Aro” no es correspon amb un únic sector originari sinó que és el
resultat de la suma de diverses actuacions planificadores en el llarg del temps, afectat alhora per
la modificació dels límits dels termes municipals de Castell-Platja d’Aro i Calonge.
Després de realitzar una cerca a l’arxiu municipal i a l’arxiu històric de la Generalitat de Catalunya,
a continuació es relacionen els antecedents urbanístics que es coneixen respecte d’aquesta
urbanització:
2.1.

Pla parcial i Projecte d’Urbanització Continuació Treumal

La Comissió Provincial d’Urbanisme i Arquitectura de Girona, en sessió celebrada en data 12 de
febrer de 1965 va aprovar definitivament el Pla Parcial i el Projecte d’Urbanització Continuació
Treumal, acord que es va publicar en el BOP de Girona núm. 30, d’11 de març de 1965.
El Pla Parcial del sector denominat Treumal era un sector més al sud de l’actual àmbit de la
urbanització Mont d’Aro, a tocar a l’Avinguda Cavall Bernat. Més al nord d’aquest, existia la
Urbanització Country Club, actual urbanització Los Pinos. Més al nord, s’ubicava la Urbanització
Treumal de Dalt, amb gran part al terme municipal de Calonge.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

El Pla Parcial Continuació Treumal ampliava la Urbanització Treumal de Dalt amb dos àmbits
discontinus de sòl urbà, connectant al sud una part de la Urbanització Treumal de Dalt amb la
Urbanització Country Club.

Plànol del Pla Parcial Continuació Treumal
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Superposició aproximada de l’àmbit del Pla Parcial Continuació Treumal sobre l’àmbit del PA8 Mont d’Aro

Superposició del Pla Parcial Continuació Treumal i de la urbanització Treumal de Dalt (part)
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L’àmbit sud del Pla Parcial Continuació Treumal preveia una ordenació viària diferent a la que es
va executar i que es va recollir en figures de planejament posterior. Així mateix, el pla parcial
preveia diversos espais lliures dels quals només es va materialitzar l’espai lliure allargat
confrontant amb el Passeig Topazi, que es manté qualificat com a espai lliure en els planejaments
posteriors i es recull en el projecte de reparcel·lació com a espai lliure de titularitat municipal.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

L’àmbit nord del Pla Parcial Continuació Treumal també preveia una ordenació totalment diferent
a la realment executada i, en conseqüència, va resultar una parcel·lació diferent a la prevista en
el Pla parcial. Respecte de les dues zones verdes qualificades en el Pla parcial per aquest àmbit,
s’ubiquen al mateix emplaçament de les zones verdes qualificades en planejaments urbanístics
posteriors, si bé amb una configuració sensiblement diferent, i han estat considerades en el
projecte de reparcel·lació com a finques de titularitat municipal, tot i que no es va formalitzar
registralment la seva cessió.
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En conclusió, les obres d’urbanització del Pla Parcial Continuació Treumal no es van executar de
conformitat amb els documents urbanístics aprovats ni es van materialitzar totes les zones verdes
previstes en aquest instrument de planejament.
En relació amb les ordenances reguladores dels paràmetres urbanístics de les parcel·les, les
normes del Pla parcial preveien una parcel·la mínim de 600 m2, amb una edificabilitat màxima
concretada per un volum de 1,5 m3/m2, una ocupació principal del 20% i una ocupació secundària
del 12%.
2.2.

Lliurament i recepció de les obres d’urbanització

Per escrit entrat a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro en data 5 de desembre de 1974, els
promotors del Pla Pla Parcial i el Projecte d’Urbanització “Continuació Treumal” van efectuar oferta
formal a l’Ajuntament (i) de transmissió de les zones verdes i altres terrenys de cessió obligatòria
i (ii) d’entrega dels serveis urbanístics.
No obstant, no es va formalitzar la recepció de les obres d’urbanització executades. En
conseqüència, de conformitat amb la jurisprudència sobre la matèria, no es pot entendre produïda
una recepció tàcita de les obres d’urbanització per part de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. En
aquest sentit, la sentència del Tribunal Suprem d’1 de febrer de 1999 disposa:

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

“Como reiteradamente ha declarado la jurisprudencia la cesión de las obras de
urbanización, debe realizarse de forma expresa y formal (SSTS 1 de octubre de 1982 y 29
de noviembre de 1993, entre otras), exigiendo que los propietarios ofrezcan las cesiones
de las obras de urbanización al Ayuntamiento en las debidas condiciones y que la
autoridad municipal, previa comprobación de las mismas, las acepte mediante un acto
expreso, pues si las obras se han de realizar conforme a un Proyecto de Urbanización,
que es un proyecto de obra (art. 67 del Reglamento de Planeamiento), es obligado que la
recepción se produzca de forma expresa y suficientemente formalizada, demostrativa que
las obras se han ejecutado debidamente conforme al proyecto. De los términos en qué
está redactado el art. 67 del TGU se deduce la misma conclusión, pues si las obras de
urbanización han de ser cedidas a la Administración y una vez efectuada la cesión han de
correr a cargo de la misma la conservación de las obras y el mantenimiento de las
dotaciones e instalaciones de servicios públicos, parece obligado que acto de tal
trascendencia conste de forma inequívoca, expresa y suficientemente formalizado;
habiéndose admitido únicamente la recepción tácita en supuestos excepcionales ya sea
mediante la realización de hechos inequívocos o concluyentes que de modo inequívoco la
acrediten o en los supuestos en que haya mediado requerimiento a la Administración para
que recepcione la obra y éste ha hecho caso omiso produciéndose el silencio
administrativo”.

El simple oferiment de la recepció de les obres per part dels promotors no acredita que les obres
d’urbanització estiguessin finalitzades i executades de conformitat amb el projecte d’urbanització i
en condició d’ésser recepcionades. En el seu cas, caldria haver aportat certificat de final d’obra,
plànols de l’estat final de l’obra, informes favorables de les companyies subministradres, etc.
Així mateix, cal tenir present que la vialitat i zones verdes de la Urbanització Ampliació Treumal
no es van executar de conformitat amb el Pla Parcial i el Projecte d’Urbanització aprovats per
acord de la Comissió Provincial d’Urbanisme i Arquitectura de Girona de 12 de febrer de 1965.
En conclusió, les obres d’urbanització corresponents al Pla Pla Parcial i al Projecte d’Urbanització
“Continuació Treumal” no van ser recepcionades per l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Projecte del Pla Parcial Treumal de Dalt (Ampliació)

El Pla Parcial d’Ordenació de “Treumal de Dalt” corresponia al terme municipal de Calonge, i va
ésser aprovat per la Comissió Provisonal d’Urbanisme de Girona en data 20 de maig de 1966.
Posteriorment es va presentar per a la seva tramitació el Pla Parcial d’Ordenació de Treumal de
Dat (Ampliació), del terme municipal de Castell-Platja d’Aro, l’any 1973, atès que una part de la
urbanització estava en sòl d’aquest municipi. No obstant, si bé aquest pla parcial d’ordenació va
ésser aprovat inicialment per acord del Ple de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, adoptat en
sessió de 30 de maig de 1975, no es va cursar a la Comissió Provincial d’urbanisme en tant que
aquella zona estava essent objecte de remodelació urbanística,

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Imatge parcial del plànol de zonificació del Projecte d’Ampliació del Pla Parcial Treumal de Dalt

Els límits dels termes municipals de Castell-Platja d’Aro i de Calonge eren diferents als actuals, de
manera que alguna de les parcel·les de l’actual PA8 Mont d’Aro s’ubicaven en el seu moment en
el terme municipal de Calonge, situació que es va regularitzar amb les posteriors modificacions del
límits dels termes municipals.
2.4.

Modificació de les Normes Urbanístiques que afecten a la Zona Ciutat Jardí del Pla
Parcial Treumal

La Comissió Provincial d’Urbanisme i Arquitectura, en sessió de 10 de novembre de 1976, va
aprovar definitivament la Modificació de Normes Urbanístiques que afecten a la Zona Ciutat Jardí
del Pla Parcial Treumal (expedient 579/1976).
Aquesta modificació normativa afecta a la clau ciutat jardí del Pla parcial Treumal de Dalt, establint
els següents paràmetres:
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-

Per la zona semi-intensiva es preveia una parcel·la mínima de 600 m2, ocupació del 30% per
edificació principal, ocupació del 5% per construccions auxiliars i volum màxim de 2,5 m3/m2
(amb un màxim de 3.000 m3).

-

Per la zona extensiva es preveia una parcel·la mínima de 800 m2, ocupació del 20% per
edificació principal, ocupació del 5% per construccions auxiliars i volum màxim de 1,5 m3/m2
(amb un màxim de 3.000 m3).

2.5.

Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU)

El Pla General d’Ordenació Urbana de Castell-Platja d’Aro es va aprovar definitivament per acord
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 28 de novembre de 1985 (DOGC de 18 de
desembre de 1985) i va ésser objecte de dos textos refosos de 21 de novembre de 1990 (DOGC
de 3 de juny de 1991) i de 27 d’abril de 2005 (DOGC de 7 d’octubre de 2005).
El Pla General d’Ordenació Urbana delimitava l’àmbit de la UA/T2 Mont d’Aro, a desenvolupar pel
sistema d’actuació de reparcel·lació en la seva modalitat de compensació, amb una superfície de
7,27 Ha i amb la següent delimitació:

Plànol d’ordenació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de 1985.

Aquesta unitat d’actuació incorpora (i) la urbanització Treumal de Dalt (Ampliació) inclosa en el
terme municipal de Castell-Platja d’Aro i (ii) els àmbits nord i sud del Pla parcial Continuació
Treumal, reconeixent la vialitat realment executada. Així mateix, aquesta unitat d’actuació en sòl
urbà incorporava nous terrenys en la meitat oest de la unitat d’actuació, tant al nord, ajustant-se al
límit municipal, com al sud.
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Plànol de superposició de la UA/T2 amb la delimitació del PA8 Mont d’Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

La regulació d’aquesta Unitat d’Actuació UA/T2 Mont d’Aro preveia l’obligació de cessió dels espais
assenyalats en el Pla, que es corresponen amb les zones verdes i espais lliures (no es preveien
equipaments públics).

En concret, en la Unitat d’Actuació UA/T2 Mont d’Aro es preveien 3 zones verdes (v.l):
-

La ubicada a l’est es correspon amb una de les zones verdes qualificades en el Pla parcial
Continuació Treumal.

-

La ubicada més al nord oest s’ubica en l’espai on el Pla parcial Continuació Treumal qualificava
un espai lliure, però el PGOU qualifica una superfície superior de zona verda pública.

-

La ubicada més al nord, és una zona verda de nova creació.
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Amb la delimitació d’aquesta unitat d’actuació el PGOU estableix l’obligació de cessió obligatòria i
gratuïta de les zones verdes corresponents, que responen tant a una ampliació dels àmbits de
planejament originals com a una modificació dels paràmetres urbanístics aplicables a les parcel·les
amb aprofitament.
En el Text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de 1990 la regulació de la Unitat d’Actuació
deixava més clara l’obligació de cessions de sistemes i recollia el canvi de la modalitat del sistema
d’actuació de reparcel·lació passant de compensació a cooperació.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

El PGOU qualificava les finques amb la clau 9c “Paisatge de Xalets” per la qual es preveien els
següents paràmetres urbanístics:
-

Coeficient d’edificabilitat net: 0,6 m2/m2

-

Superfície edificable màxima: 400 m2

-

Parcel·la mínima: 600 m2

-

Densitat: 1 habitatge/parcel·la

-

Ocupació màxima: 30%

Aquesta unitat d’actuació no es va desenvolupar urbanísticament en vigència del PGOU ni pel
sistema de compensació, a iniciativa dels propietaris degudament constituïts en junta de
compensació, ni pel sistema de cooperació, a iniciativa de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.
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Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU)

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per acord de 17 de juny de 2009, va aprovar
definitivament la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació urbana en l’àmbit del PAU/T2
Mont d’Aro, publicada en el DOGC núm. 5.434, de 3 d’agost de 2009.
L’objecte d’aquesta modificació puntual era (i) adaptar els límits de la UA/T2 a la delimitació
territorial, (ii) definir les zones verdes del sector, atès que el PGOU no va recollir uns espais que
el Pla parcial aprovat l’any 1965 qualificava com a zones verdes, i (iii) adaptar els culs de sac del
vial del carrer de la Noguera i del Passatge Amatista, per dotar-los d’un radi de gir acceptable
conforme a la normativa de prevenció d’incendis, i adaptar el planejament a la rotonda existent a
l’inici del Passatge Amatista.

Amb aquesta modificació les superficies normatives publicades de la unitat d’actuació eren les
següents:
Superficies zones verdes

3.376,21 m2

Superfícies vials

11.120,95 m2

Superfícies illes aprofitaments

59.153,78 m2

Superfície àmbit

73.650,94 m2
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Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Castell-Platja d’Aro va ésser aprovat
definitivament per acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 6 d’octubre de 2011
i 15 de març de 2012, publicats en el DOGC núm. 6.107, de 13 d’abril de 2012.
El POUM delimitava el Polígon d’actuació urbanística núm. 8 “Mont d’Aro”, regulat a l’article 248
de la seva normativa, pel qual es fixava el sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de
cooperació.
La Secció tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en data 20 de juliol de 2016, va dictar Sentència en el recurs contenciós administratiu
núm. 150/2012 (i acumulat 13/2013), en la qual va anul·lar els acords de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona de 6 d’octubre de 2011, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació
urbanística municipal de Castell-Platja d’Aro i de suspensió de la seva executivitat fins a la
presentació d’un text refós; de 15 de març de 2012, que va donar la seva conformitat a l’indicat
text refós; i del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
de 26 d’octubre de 2012, que va estimar el requeriment previ municipal. La sentència va ordenar
la retroacció del procediment d’aprovació del POUM al moment immediatament anterior al del
dictat de l’acord de 6 d’octubre de 2011 (és a dir, al moment en el que el POUM estava aprovat
provisionalment, previ a la seva aprovació definitiva), amb la finalitat que la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona, abans de dictar la nova resolució que procedeixi a l’exercici de les seves
competències pròpies en la matèria, valorés i calibrés adequadament als seus efectes el contingut
dels informes finalment emesos per la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Girona els dies
13 de gener i 10 de febrer de 2012.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

En síntesi, l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 6 d’octubre de 2011 es va dictar abans
que la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural emetés els preceptius informes sobre el POUM,
que van ésser emesos de forma extemporània. Aquesta qüestió formal va comportar la nul·litat
dels acords d’aprovació definitiva de la figura de planejament urbanístic general, amb totes les
conseqüències jurídiques derivades d’aquesta nul·litat, i va comportar la retroacció del
procediment de tramitació del POUM al moment anterior a la seva aprovació definitiva.
La tramitació del POUM va prosseguir i la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió
de 26 de gener de 2017, va acordar aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística
municipal, promogut i tramès per l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, supeditant-ne la publicació
i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha
atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorporés les
prescripcions detallades en l’esmentat acord, i en sessió de 2 de març de 2017 va acordar validar
el referit text refós verificat pel ple de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. Ambdós acords es van
publicar en el DOGC núm. 7.341, de 31 de març de 2017, amb la qual cosa el POUM de CastellPlatja d’Aro va esdevenir executiu, constituïnt el planejament urbanístic general vigent en
l’actualitat.
El POUM delimita un polígon d’actuació urbanística en sòl urbà consolidat, el PA-08 “Mont d’Aro”,
que es correspon amb l’anterior UA/T2 Mont d’Aro, que, com s’ha exposat, no es va arribar a
executar. En concret, el POUM qualifica els mateixos espais lliures i vialitat que qualificava el
PGOU segons la modificació puntual de l’any 2009.
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POUM de Castell-Platja d’Aro

Aquest polígon d’actuació està regulat a l’article 248 de la normativa del POUM en els següents
termes:
“Art. 248. PA. 8 – MONT D’ARO
1.- Es manté la delimitació de l’antic Pla Parcial Mont d’Aro, en la part inclosa dins el terme municipal,
com a polígon d’actuació urbanística de sòl urbà consolidat amb l’objectiu de facilitar la gestió de les
obres de millora i reubanització d’aquest polígon, i el repartiment de costos de les mateixes. El seu
àmbit, així com les traces i alineacions dels vials es fixen als plànols de zonificació N.4.
2.- Els paràmetres per a la seva gestió urbanística són el següents:

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Superfície: 7,54 Has
Obligacions: Realitzar les millores necessàries de les infraestructures i serveis urbanístics per
adequar-los a la normativa vigent, i assolir el nivell de qualitat adequat a les demandes actuals.
3.- Es fixa el sistema d’actuació de Reparcel·lació en la modalitat de cooperació”.

2.8.

Projecte d’urbanització del PA 8 “Mont d’Aro”.

Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, de 18 de desembre
de 2014, es va aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització del PA-8 Mont d’Aro, redactat pels
serveis tècnics municipals, el qual es va publicar en el BOP de Girona núm. 19, de 29 de gener de
2015.
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Gestió urbanística. Projecte de reparcel·lació del PA 8 “Mont d’Aro” anul·lat per
sentència judicial ferma.

Per Decret d’alcaldia núm. 115/2013, de 8 de març, es va declarar l’inici de l’expedient de
reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística PA-8 “ Mont d’Aro”, es van emetre les
corresponents certificacions de domini i càrregues de les finques incloses en el polígon, amb
anotació marginal expressiva que les finques són objecte de reparcel·lació, en els termes de
l’article 5 del Reial Decret 1093/1997, de 5 de juliol, pel que s’aproven les normes complementàries
al reglament per a l’execució de la Llei hipotecària, sobre la inscripció en el Registre de la propietat
d’actes de naturalesa urbanística.
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro de 17 de setembre
de 2015 es va aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació econòmica del Polígon d’actuació
urbanística PA 8 “Mont d’Aro”. El projecte es va sotmetre a informació pública per un termini d’un
mes mitjançant la publicació de l’edicte corresponent al BOP de Girona núm. 198, de 14 d’octubre
de 2015 i es va sotmetre a tràmit d’audiència de les persones interessades mitjançant citació
personal.
Per acord de la Junta de Govern Local d’11 de febrer de 2016 es va aprovar definitivament el
Projecte de reparcel·lació econòmica del Polígon d’actuació urbanística PA 8 “Mont d’Aro”, acord
que es va publicar en el BOP de Girona núm. 126, de 4 de juliol de 2016. Un cop ferma en via
administrativa, la reparcel·lació es va inscriure en el Registre de la Propietat.
Contra l’acord de la Junta de Govern Local d’11 de febrer de 2016, pel qual es va aprovar
definitivament el Projecte de Reparcel·lació econòmica del PA-8 Mont d’Aro es va interposar recurs
contenciós administratiu 143/2016, davant del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona,
sol·licitant la declaració de nul·litat del projecte de reparcel·lació i impugnant indirectament el
POUM de Castell-Platja d’Aro en l’extrem relatiu a la pròpia delimitació del Polígon d’Actuació
Urbanística PA-08 Mont d’Aro.
El Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona va dictar sentència núm. 41/2017, de 12 de febrer
de 2018, en la que considera conforme a Dret la delimitació del polígon d’actuació urbanística amb
imposició a càrrec dels propietaris de la realització de les obres d’urbanització necessàries per tal
que els terrenys assoleixin la condició de solars, però es va estimar parcialment la demanda i es
va anul·lar el projecte de reparcel·lació per imposar noves cessions urbanístiques respecte de les
fixades en el Pla de 1965.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Contra aquesta sentència, ambdues parts van interposar recurs d’apel·lació davant del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, recurs núm. 118/2018, en el qual va recaure sentència núm.
578, de 18 de juny de 2019.
La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 18 de juny de 2019 pren en
consideració que el projecte de reparcel·lació econòmica del polígon d’actuació 8 “Mont d’Aro”,
aprovat definitivament l’11 de febrer de 2016, tenia inicialment la seva cobertura jurídica en els
acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 6 d’octubre de 2011 i de 15 de març
de 2012, d’aprovació definitiva del Text refós del POUM de Castell-Platja d’Aro, els quals van
quedar anul·lats per sentència del TSJCA número 600, de 20 de juliol de 2016, i malgrat que el
POUM de Castell-Platja d’Aro estigués novament aprovat definitivament l’any 2017 en els mateixos
termes que l’aprovat l’any 2012, la sentència es pronuncia en els següents termes:
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“En consecuencia, careciendo el indicado proyecto de reparcelación de cobertura
jurídica en un plan general sobrevenidamente anulado e inexistente, ello conducte a
la anulación también del indicado proyecto sin que, anulado ya en firme y en su
integridad el plan de ordenación urbanística municipal, sea necesario entrar en
consideraciones sobre los argumentos indirectamente expuestos frente al mismo por
una de las ahora apelantes, en lo referido a la delimitación del polígono de que se
trata.
Y dado que la sentencia de instancia, bien que por diferentes razones, ya ha concluido
en la anulación íntegra del proyecto de reparcelación, deberá ser confirmada, bien por
las razones que aquí se exponen, desestimándose así ambos recursos de apelación”
En conclusió, la sentència del TSJ de Catalunya desestima els recursos d’apel·lació interposats
per ambdues parts contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm 1 de Girona de 12
de febrer de 2018, que confirma en la seva part dispositiva en quant anul·la en la seva integritat el
projecte de reparcel·lació, si bé aquesta anul·lació no es basa en els motius establerts en la
referida sentència dictada en primera instància sinó que deriva de la cobertura jurídica del projecte
en un pla d’ordenació urbanística municipal anul·lat per sentència ferma.

3. ESTAT DE LA URBANITZACIÓ
Els terrenys que conformen el polígon d’actuació PA-08 Mont d’Aro se situen en el límit oriental
del terme Municipal amb Calonge, entre la carretera de Circumval·lació i la zona de Treumal,
comprenent l’Avinguda Politur, Passeig del Safir, Passeig Amatista, Avinguda Barcelona, Passeig
Topazi, Carrer Noguera, Carrer Llorer i Passatge Llorer. L’extensió total del sector és de 7,54
hectàrees.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

De conformitat amb l’article 248 de la Normativa del POUM, la superfície del polígon d’actuació
PA-08 Mont d’Aro és de 7,54 Has. No obstant, en el present projecte de reparcel·lació es precisa
la superfície del polígon d’actuació ajustant els límits a la realitat topogràfica i cartogràfica del
terreny, resultant una superfície amidada de 74.562,59 m2. Aquesta precisió dels límits suposa
una reducció del 1,12% de la superfície del polígon d’actuació, de manera que es pot efectuar en
el projecte de reparcel·lació, de conformitat amb el que disposa l’article 8 de la Normativa del
POUM
Aquesta urbanització no va ésser enllestida en la seva totalitat pels seus promotors, especialment
en quant als treballs de subministrament i d’instal·lacions en general, i en la part corresponent al
Pla Parcial Continuació Treumal tampoc es va executar la urbanització com estava ordenada, de
manera que la urbanització no va ésser recepcionada per l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. Així
mateix, la urbanització existent ha patit un ús intensiu en les darreres dècades i es trobava en molt
mal estat de conservació.
Amb caràcter previ a l’execució de les obres d’urbanització, els serveis urbanístics del polígon
d’actuació presentaven l’estat següent:
•

Existía subministrament d’aigua potable però les canonades de distribució eren en la seva gran
majoria de fibrociment i de petit diàmetre.

•

El subministrament d’energia elèctrica es realitzava de forma aèria i resultava insuficient per
les necessitats actuals energètiques del conjunt dels habitatges.
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•

La xarxa d’enllumenat públic era pràcticament inexistent. La gran majoria de les lluminàries
existents eren obertes i estaven col·locades aprofitant els pals de l’energia elèctrica.

•

La recollida d’aigües negres es realitzava mitjançant foses sèptiques.

•

La recollida d’aigües pluvials es realitzava en el conjunt de la urbanització de forma superficial.
En els carrers més baixos de la urbanització hi ha algunes reixes interceptores i embornals,
però el seu funcionament era deficient.

•

La majoria dels carrers presentava un grau elevat de deteriorament en la seva pavimentació i
les voreres no es trobaven pavimentades en gran part del sector i, en alguns caos, no estaven
definides.

En conseqüència, les finques del polígon no reunien els serveis urbanístics bàsics per tenir la
consideració de solars.
La tipologia edificatòria en la totalitat del sector és la d’habitatge unifamiliar aïllat, i amb un grau de
consolidació superior al 90%. Les edificacions estan ben mantingudes i són de qualitat mitjana.
Les obres d’urbanització s’han executat de conformitat amb el Projecte d’Urbanització del PA-8
Mont d’Aro, redactat pels serveis tècnics municipals, aprovat per acord de la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, de 18 de desembre de 2014, i han estat
recepcionades de conformitat amb acta de recepció de les obres d’urbanització signada per la
constructora, el director de les obres i els serveis tècnics municipals el maig de 2019, que s’adjunta
com a ANNEX 3.

4. MARC NORMATIU

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

El present projecte de reparcel·lació es redacta de conformitat amb la següent normativa:
•

Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

•

Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

•

Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Reial Decret Legislatiu 7/2015,
de 30 de octubre..

•

Reglament de valoracions de la Llei de Sòl, aprovat per Reial decret 1492/2011, de 24
d’octubre.

•

Reial decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel que s’aproven les Normes complementàries al
Reglament per a l’execució de la Llei hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat
d’actes de naturalesa urbanística

5. FONAMENT JURÍDIC
El títol quart del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, relatiu a la “gestió urbanística”, defineix el concepte d’execució urbanística
com el conjunt de procediments establerts per la referida Llei per a la transformació de l'ús del sòl,
i especialment per a la urbanització d'aquest, d'acord amb el planejament urbanístic i respectant
el règim urbanístic aplicable a cada classe de sòl.
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En concret, l’article 117.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost defineix la gestió urbanística integrada del planejament urbanístic
com el conjunt d'actuacions per repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats de
l'ordenació urbanística i per executar o completar les obres i els serveis urbanístics necessaris.
L’àmbit territorial mínim per dur a terme la gestió urbanística integrada el constitueixen els polígons
d'actuació urbanística.
En aquests mateixos termes es pronuncien els articles 6 i 7 de la Normativa del POUM, en els que
es disposa que l’execució del planejament es realitza mitjançant l’execució directa de sistemes
generals o a través dels polígons d’actuació urbanística definits en els instruments de planejament.
El present projecte de reparcel·lació es formula en el marc de l’execució urbanística del polígon
d’actuació PA-08 Mont d’Aro delimitat en el POUM de Castell-Platja d’Aro, i constitueix l’instrument
de gestió urbanística necessari per donar cobertura jurídica al repartiment de beneficis i càrregues
derivat de l’execució de les obres d’urbanització efectuada.

6. ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE L’ÀMBIT
El sòl inclòs en el polígon d’actuació urbanística PA-08 Mont d’Aro està classificat com a sòl urbà,
qualificat amb una única clau urbanística amb aprofitament urbanístic, Clau 8b “Cases
unifamiliars aïllades”. Els paràmetres urbanístics aplicables a la referida qualificació urbanística
es regulen a l’article 185 de la normativa del POUM:
“Art. 185. Cases unifamiliars aïllades. Subzona 8b
1.- Condicions de parcel·la: La parcel·la mínima es fixa en 600 m2. Es fixa una amplada
mínima de parcel·la en el front de vial de 18 m.
2.- Paràmetres edificatoris: L’índex d’edificabilitat net per parcel·la es fixa en 0,60 m2 de sostre per m2 de
sòl. El percentatge d’ocupació màxim de la parcel·la per l’edificació serà del 35% de la seva superfície.
L’alçària màxima es fixa en 6,50 metres, PB+1PP
3.- Soterrani: S’admet únicament una planta soterrani amb una fondària màxima de 3,50 metres, mesurada
des de la cota de planta baixa de l’edificació, amb les condicions fixades a l’art. 60 d’aquesta normativa.
4.- Separacions a límits de parcel·la: Les separacions mínimes de l’edificació seran de 5 metres al carrer, i
de 3 metres a les altres partions veïnes.
5.- Sostre màxim per unitat edificatòria: Es fixa en 400 m2”.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

A més del sòl amb aprofitament urbanístic, en el PA-08 Mont d’Aro consten finques destinades a
sistemes públics amb les següents qualificacions urbanístiques:
Clau ELL. Sistema d’espais lliures públics – Parcs i jardins urbans. Àmbits forestals públics.
Clau V. Sistema de comunicacions – Subsistema viari.
El present projecte de reparcel·lació incorpora el Plànols 03 “Pla d’ordenació urbanística municipal
(POUM)” en el que s’indica l’ordenació del polígon d’actuació.
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7. ZONIFICACIÓ

Clau 8b

Quadre de zonificació
Zones
Cases unifamiliars aïllades
Total zones

Clau Ell
Clau V

Sistemes
Sistema d’espais lliures públics – Parcs i jardins urbans
Sistema de comunicacions – Subsistema viari

Superfície
59.614,72 m2
59.614,72 m2

Total sistemes

Superfície
2.915,44 m2
12.032,43 m2
14.947,87 m2

Total Polígon d’Actuació

74.562,59 m2

8. SISTEMA D’ACTUACIÓ
L’article 248.3 de la Normativa del POUM estableix que “es fixa el sistema d’actuació de
reparcel·lació en la modalitat de cooperació”. Aquesta modalitat dels sistema d’actuació per
reparcel·lació, està regulada a l’article 139 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost:
“Art. 139 – Concepte
1. En la modalitat de cooperació, les persones propietàries aporten el sòl de cessió obligatòria i gratuïta.
L'administració actuant executa les obres d'urbanització amb càrrec a les dites persones propietàries,
d'acord amb el que estableix l'article 120. Així mateix, sens perjudici del que disposa l'article 122.2, els pot
exigir el pagament de bestretes i, en cas d'impagament d'aquestes i de les quotes d'urbanització acordades,
els pot aplicar la via de constrenyiment.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2. En la modalitat de cooperació, les persones propietàries poden, a iniciativa pròpia o per acord de
l'ajuntament, constituir associacions administratives, amb la finalitat de col·laborar en l'execució de les obres
d'urbanització i de redactar el projecte de reparcel·lació”.

Les característiques bàsiques del sistema d’actuació per reparcel·lació en la seva modalitat de
cooperació són (i) que les persones propietàries han d’aportar el sòl de cessió obligatòria i gratuïta,
és a dir, el sòl destinat a sistemes urbanístics, i (ii) que correspon a l’administració actuant la
contractació i execució de les obres d’urbanització, amb càrrec a les persones propietàries del sòl
inclòs en el polígon d’actuació, tal i com disposa també l’article 182 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, resultant d’aplicació la normativa de
contractació de les Administracions Públiques. A aquests efectes, l’Administració actuant pot exigir
el pagament de les corresponents quotes d’urbanització.
En la modalitat de cooperació, la iniciativa per formular el projecte de reparcel·lació correspon a
l’administració actuant, de conformitat amb el que preveu l’article 140.1 c) del Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i l’article 180.1 del
Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
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9. CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA
El text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, defineix a
l’article 26 el sol urbà com els terrenys que el planejament inclou de manera expressa en aquesta
classe de sòl perquè, havent estat sotmesos al procés d'integració en el teixit urbà, tenen tots els
serveis urbanístics bàsics o bé són compresos en àrees consolidades per l'edificació d'almenys
dues terceres parts de llur superfície edificable. El simple fet que el terreny confronti amb carreteres
i vies de connexió interlocal i amb vies que delimiten el sòl urbà no comporta que el terreny tingui
la condició de sòl urbà. Així mateix, també constitueixen sòl urbà els terrenys que, en execució del
planejament urbanístic, assoleixen el grau d’urbanització que aquest determina.
La jurisprudència s’ha pronunciat reiteradament sobre el caràcter reglat del sòl urbà, el que implica
que uns terrenys tenen la consideració de sòl urbà per determinació legal si compleixen els
requisits fàctics establerts a la legislació urbanística, de manera que el planejament urbanístic els
ha de classificar obligatòriament com a sòl urbà.
En el sòl urbà, el text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, diferencia 3 conceptes: solar, sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat.
El caràcter reglat del sòl urbà abasta també aquestes 3 situacions del sòl definides legalment, de
manera que uns terrenys tindran el caràcter de sòl urbà consolidat o no consolidat i la consideració
de solar, per determinació legal, quan es donin els requisits establerts a la normativa urbanística.
De conformitat amb l’article 29 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, tenen la consideració de solar els terrenys classificats com a sòl urbà que
siguin aptes per l’edificació, segons llur qualificació urbanística, i que compleixin els requisits
següents:
a) Que estiguin urbanitzats d'acord amb les determinacions establertes pel planejament urbanístic,
o en tot cas, si aquest no les especifica, que disposin dels serveis urbanístics bàsics assenyalats
per l'article 27.1 i afrontin amb una via que disposi d'enllumenat públic i estigui íntegrament
pavimentada, inclosa la zona de pas de vianants.
b) Que tinguin assenyalades alineacions i rasants, si el planejament urbanístic les defineix.
c) Que siguin susceptibles de llicència immediata perquè no han estat inclosos en un sector
subjecte a un pla de millora urbana ni en un polígon d'actuació urbanística pendents de
desenvolupament.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

d) Que, per edificar-los, no s'hagin de cedir terrenys per destinar-los a carrers o a vies amb vista a
regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària.
Els serveis urbanístics bàsics previstos a l’article 27 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, són la xarxa viària amb un nivell de consolidació suficient
per permetre la connectivitat amb la trama viària bàsica municipal, les xarxes d’abastament d’aigua
i de sanejament i el subministrament d’energia elèctrica, serveis tots ells que han de tenir les
característiques adequades per a l’ús previst pel planejament urbanístic que el classifica.
En base a aquests preceptes, abans de l’execució de les obres d’urbanització i de conformitat amb
l’estat fàctic de la urbanització que es descriu en l’apartat corresponent, les finques incloses dins
del PA8 “Mont d’Aro” no tenien la consideració de solar en tant que no es complien els requisits
dels apartats a) i c) de l’article 29 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost.
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El concepte de sòl urbà consolidat està definit a l’article 30 del text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i està constituït per dos tipus de sòl:
a) Els terrenys que tenen la condició de solar, d'acord amb l'article 29.
b) Els terrenys als quals només manca, per assolir la condició de solar, assenyalar les alineacions
o les rasants, o bé completar o acabar la urbanització en els termes assenyalats per l'article 29.a,
tant si han estat inclosos amb aquesta finalitat en un polígon d'actuació urbanística o en sector
subjecte a un pla de millora urbana com si no hi han estat inclosos.
El concepte de sòl urbà no consolidat, establert a l’article 31.1 del text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost es defineix per contraposició com
tot aquell sòl altre que el consolidat.
La finalitat establerta en el POUM per aquest polígon d’actuació és la de realitzar obres de millora
i reurbanització del polígon. Es tracta per tant d’una actuació de substitució de les infraestructures
d’urbanització existents, que mai van ésser recepcionades per l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro,
i de implantació de noves infraestructures. Aquesta actuació va més enllà de simplement completar
o acabar la urbanització en els termes assenyalats per l'article 29.a del text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, la qual cosa comporta entendre
que els terrenys del sector tenen la consideració de sòl urbà no consolidat per determinació legal.
Aquesta consideració com a sòl urbà no consolidat resulta també de l’article 70 del text refós de la
Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, precepte que regula els plans
de millora urbana en sòl urbà i que resulta d’aplicació també als polígons d’actuació urbanística.
Conforme a aquest precepte, en sòl urbà consolidat, els àmbits d’actuació poden tenir com a
finalitat completar o acabar la urbanització, en els termes de l’article 30 b), i regular la composició
volumetria i de façanes. Per altra banda, en sòl urbà no consolidat, els àmbits d’actuació poden
tenir com a objecte completar el teixit urbà o acomplir operacions de rehabilitació, de reforma
interior, de remodelació urbana, de transformació d’usos, de reurbanització, d’ordenació del subsòl
o de sanejament de les poblacions i altres similars.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

L’actuació prevista pel polígon d’actuació Mont d’Aro encaixa en una actuació de reurbanització,
en tant que, en els termes de l’article 70.2 b) del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, estableix la substitució integral o parcial de les
infraestructures d’urbanització i la implantació de noves infraestructures, per raons
d’obsolescència o d’insuficiència manifesta de les existents o per les exigències del
desenvolupament econòmic i social.
Com s’ha exposat a l’apartat d’antecedents, els terrenys de la urbanització Mont d’Aro han resultat
de la suma de diversos àmbits, sense que consti cap actuació reparcel·latòria ni cap actuació
urbanitzadora degudament complerta i recepcionada per l’administració, ni la formalització de les
cessions d’espais lliures corresponents. El PGOU de l’any 1985 va delimitar la unitat d’actuació
UA/T2 Mont d’Aro amb una delimitació substancialment idèntica a la del POUM actual i amb
l’establiment d’unes obligacions de cessió de sistemes que no van ser executades. Aquestes
obligacions s’han d’entendre vigents en el nou POUM per uns terrenys que per determinació legal
han de tenir la classificació de sòl urbà no consolidat, inclosos en un polígon d’actuació, malgrat
que en l’article 248 de la normativa del POUM es mencioni erròniament que es tracta d’un polígon
d’actuació urbanística de sòl urbà consolidat. El fet de sotmetre els terrenys del polígon a una
actuació de reurbanització i el fet que no tinguin la consideració de solars i que per aconseguir
aquesta consideració no sigui únicament necessari “·completar o acabar la urbanització”,
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determina que es tracti de sòl urbà no consolidat, mantenint la mateixa classificació i tipologia de
sòl urbà que ja tenia en el PGOU anterior.
De conformitat amb l’article 44.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, els propietaris de sòl urbà no consolidat tenen, entre d’altres, els següents
deures:
a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament urbanístic.
b) Cedir a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, d’una manera obligatòria i gratuïta, tot el
sòl reservat pel planejament urbanístic per als sistemes urbanístics locals inclòs en l’àmbit
d’actuació urbanística en què siguin compresos els terrenys. En sòl urbà, l’àmbit d’actuació és el
del polígon d’actuació urbanística o el sector del pla de millora urbana, que poden ésser físicament
discontinus.
c) Cedir a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, d’una manera obligatòria i gratuïta, el sòl
necessari per a l’execució dels sistemes urbanístics generals que el planejament urbanístic general
inclogui en l’àmbit d’actuació urbanística en què els terrenys siguin compresos o en què estiguin
adscrits per a l’obtenció del sòl.
d) Costejar totes les obres d’urbanització previstes en l’actuació, com també les infraestructures
de connexió amb les xarxes generals de serveis i les d’ampliació i reforçament de les existents
fora de l’actuació que aquesta demani per les dimensions i les característiques específiques, sens
perjudici del dret de rebre el reintegrament de les despeses d’instal·lació de les xarxes de serveis
amb càrrec a les empreses prestadores d’aquests serveis, en els termes que estableix la legislació
aplicable. En aquestes infraestructures s’inclouen les de transport públic que siguin necessàries
com a conseqüència de la mobilitat generada per l’actuació de què es tracti. La participació en els
costos d’implantació d’aquestes infraestructures es determina d’acord amb la legislació sobre
mobilitat.
La finalitat de reurbanització del polígon d’actuació PA8 “Mont d’Aro” és pròpia d’una actuació en
sòl urbà no consolidat i determina la subjecció dels propietaris als deures de l’article 44.1 del text
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
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Fins i tot si els terrenys del PA8 “Mont d’Aro” haguessin adquirit en algun moment la consideració
de sòl urbà consolidat, totalment o parcialment, això no impediria el seu pas a sòl urbà no
consolidat (desconsolidació) amb l’aprovació definitiva del POUM en el que es delimita aquest
polígon d’actuació, de conformitat amb el que disposa l’article 31.2 del text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
L’article 31.2 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
disposa que el sòl urbà consolidat esdevé no consolidat quan el planejament urbanístic general el
sotmet a actuacions de transformació urbanística incorporant-lo en sectors subjectes a un pla de
millora urbana o en polígons d'actuació urbanística, o quan deixa de complir les condicions de les
lletres b i d de l'article 29 com a conseqüència de la nova ordenació.
El concepte d’actuació de transformació urbanística es recull en el text refós de la Llei de sòl i
rehabilitació urbana, aprovat per Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, el qual disposa en el
seu article 7 que s’entén per actuacions de transformació urbanística les actuacions d’urbanització
i les actuacions de dotació. Entre les actuacions de d’urbanització s’inclouen:
-

Les de nova urbanització, que suposen el pas d’un àmbit de sòl de la situació de sòl rural a la
d’urbanitzat per crear, juntament amb les corresponents infraestructures i dotacions publiques,

Projecte de Reparcel·lació Econòmica del PA-08 Mont d’Aro

24

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2022000490

Codi Segur de Verificació: 87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6f9195
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1174445
Data d'impressió: 11/03/2022 14:49:44
Pàgina 29 de 312

SIGNATURES

Ì87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6fÇ{ÃZÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

una o més parcel·les aptes per a l’edificació o ús independent i connectades funcionalment
amb la xarxa dels serveis que exigeix l’ordenació territorial i urbanística.
-

Les que tinguin per objecte reformar o renovar la urbanització d’un àmbit de sòl urbanitzat, en
els mateixos termes que estableix el paràgraf anterior.

La reforma o renovació de la urbanització d’un àmbit d’actuació constituiria una actuació de
transformació urbanística d’urbanització de conformitat amb la normativa estatal de sòl, i com a
actuació d’urbanització estaria subjecte als deures legals previstos a l’article 18 del text refós de
la Llei de sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, entre
d’altres, lliurar a l’Administració competent el sòl reservat per a vials, espais lliures, zones verdes
i la resta de dotacions públiques incloses en l’actuació o adscrites a aquesta per a la seva obtenció.
De conformitat amb la disposició final segona del text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana,
aprovat per Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, aquests dos articles 7 i 18 tenen el caràcter
de condicions bàsiques de la igualtat en l’exercici dels drets i el compliment dels deures
constitucionals i, si s’escau, de bases del règim de les administracions públiques, de la planificació
general de l’activitat econòmica, de protecció del medi ambient i del règim energètic, dictades en
exercici de les competències reservades al legislador general a l’article 149.1.1a, 13a, 23a i 25a
de la Constitució.
La Sentència del Tribunal Suprem de 30 d’octubre de 2018 deixa clar que el tribunal ha variat la
seva doctrina respecte de l’admissió de la descategorització del sòl urbà. La doctrina anterior sobre
l’admissió d’actuacions sobre el sòl urbà consolidat es fonamentava en l’anterior Llei de Sòl de
1998 i no en la posterior Llei de 2007 (posteriorment text refós de 2008 i actualment vigent de
2015).
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Amb el règim vigent des del 2007 s’ha suprimit pel legislador estatal la tècnica de la classificació
del sòl i s’han introduït les anomenades situacions bàsiques de sòl (urbanitzat i rural). Amb aquest
nou model, les obligacions dels propietaris no venen determinades per la categorització del sòl
que atorgui el planejament anterior, sinó pel tipus d’actuació urbanística que es proposi
(d’urbanització o de dotació). Així, els deures dels propietaris apareixen vinculats a la promoció de
les actuacions de transformació urbanística, de manera que quan en un àmbit de sòl urbà
consolidat es plantegi una actuació de renovació, regeneració o rehabilitació, els propietaris han
de participar en la seva execució en règim d’equidistribució de beneficis i càrregues.
Les actuaciones de transformación urbanística d’urbanització comprendran no només actuacions
de nova urbanització sinó també aquelles que tinguin per objecte reformar o renovar la urbanització
d’un àmbit. D’aquesta manera, l’estatut jurídic de la propietat del sòl no vindrà determinat per la
classificació i categorització del sòl, sinó pel tipus d’actuació que es dugui a terme. Així, en sòl
urbà consolidat per la urbanització es podria motivar i justificar la necessitat d’una actuació de
regeneració i renovació urbana que suposarà una evident afectació sobre els deures dels
propietaris
En conclusió, els terrenys del PA8 “Mont d’Aro” tindrien la qualificació reglada de sòl urbà no
consolidat de conformitat amb l’article 31.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en tant que no compleix amb els requisits del sòl urbà consolidat
definits a l’article 30 de la mateixa norma i en tant que es subjecta a una actuació de transformació
urbanística que té per objecte la reurbanització de l’àmbit de conformitat amb la normativa estatal
del sòl, constituint una actuació pròpia dels polígons d’actuació urbanística en sòl urbà no
consolidat. Aquesta consideració com a sòl urbà no consolidat determina l’aplicació del règim
d’obligacions de l’article 44 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu

Projecte de Reparcel·lació Econòmica del PA-08 Mont d’Aro

25

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2022000490

Codi Segur de Verificació: 87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6f9195
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1174445
Data d'impressió: 11/03/2022 14:49:44
Pàgina 30 de 312

SIGNATURES

Ì87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6fÇ{ÃZÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

1/2010, de 3 d’agost, i en concret, l’obligació de cessió obligatòria i gratuïta de les zones verdes ja
qualificades en el planejament urbanístic general de 1985 i en la posterior modificació del PGOU,
qualificacions que es mantenen en el POUM que s’executa amb el present projecte de
reparcel·lació.

10. CESSIÓ DE SÒL AMB APROFITAMENT URBANÍSTIC
De conformitat amb l’article 43 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, els propietaris de sòl urbà no consolidat han de cedir gratuïtament a
l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic dels sectors
subjectes a un pla de millora urbana o dels polígons d’actuació urbanística que tinguin per objecte
alguna de les finalitats a què fa referència l’article 70.2.a.
En el present supòsit, l’objecte del polígon d’actuació seria una actuació de reurbanització prevista
a l’article 70.2 b) del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, de manera que no estaria subjecte a cessió de sòl amb aprofitament urbanístic a
l’administració actuant.

11. OBJECTE DE LA REPARCEL·LACIÓ
L’objecte dels projectes de reparcel·lació està definit a l’article 130 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol:
“Art. 130 - Objecte de la reparcel·lació
La reparcel·lació és necessària per a l'execució dels polígons d'actuació urbanística per als que
s'estableix aquest sistema d'actuació i té per objecte les següents finalitats:
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 establerts
legalment.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
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d) La cessió gratuïta, a favor de l'administració municipal, dels terrenys destinats a sistemes
urbanístics, d'acord amb el què estableix el planejament.
e) La determinació de les quotes d'urbanització a càrrec de les persones propietàries i, si s'escau,
de l'administració actuant, 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”.

El PA-8 Mont d’Aro es delimita amb l’objectiu de gestionar les obres de reurbanització del polígon
i el repartiment dels costos d’urbanització entre les parcel·les resultants de la reparcel·lació,
determinant la corresponent quota d’urbanització
En tant que es tracta d’un polígon d’actuació urbanística delimitat a l’objecte de l’execució d’obres
d’urbanització o reurbanització que no afecta amb caràcter general les parcel·les existents, s’aplica
la reparcel·lació econòmica, tal i com preveu l’article 165.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme,
aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
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El fet que es tracti d’una reparcel·lació econòmica,amb caràcter general, implica:
-

No s’efectua un repartiment de l’aprofitament urbanístic entre les persones propietàries sinó
que es confirmen les titularitats originàries, regularitzant les finques, en el seu cas, per adaptar
a seva configuració a les exigències del planejament urbanístic.

-

S’efectua l’adjudicació a l’administració actuant dels terrenys destinats a sistemes de cessió
obligatòria i gratuïta.

-

Es distribueixen les càrregues urbanístiques determinant les quotes d’urbanització a càrrec de
les persones propietàries.

12. PROCEDIMENT
De conformitat amb l’article 165.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, el projecte de reparcel·lació econòmica es tramita d’acord amb l’article
113.2 del la Llei d’Urbanisme, actualment article 119.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que es transcriu a continuació:
“2. La tramitació dels instruments de gestió urbanística a què es refereix l'apartat 1
s'ha d'ajustar a les regles següents:
a) L'aprovació inicial i l'aprovació definitiva corresponen a l'administració actuant.
b) L'aprovació inicial s'ha d'adoptar en el termini de dos mesos des de la presentació
de la documentació completa.
c) El projecte ha d'ésser posat a informació pública per un termini d'un mes, dins el
qual s'ha de concedir audiència a les persones interessades, amb citació personal.
d) La notificació de l'acord d'aprovació definitiva s'ha de produir en el termini de dos
mesos des del finiment del termini d'informació pública. En cas contrari, s'entén que
el projecte ha quedat aprovat definitivament per silenci administratiu positiu, a
excepció del projecte de reparcel·lació, en què el sentit del silenci és negatiu.
e) Un cop aprovat definitivament o acreditat l’acte presumpte, segons el que estableix
la legislació de procediment administratiu comú, l’administració n’ha d’ordenar la
publicació i la notificació reglamentàries i, si escau, la formalització corresponent.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
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(...)”.
Un cop aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació i quan aquest sigui ferm en via
administrativa, caldrà expedir la certificació regulada a l’article 128 del Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, d’acord amb el que
estableix la legislació hipotecària, per tal que es procedeixi a la inscripció del projecte en el Registre
de la Propietat en els termes establerts en el propi projecte.
De conformitat am l’article 165.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, el compte de quiquidació definitiva es sotmet a la mateixa tramitació que
el projecte de reparcel·lació, amb audiència de les persones interessades, sense que, però, sigui
necessari el seu sotmetiment a informació publica. En el present supòsit, el projecte de
reparcel·lació integra el compte de liquidació definitiu en tant que les obres d’urbanització estan
executades en virtut el primer procediment d’execució urbanística i recepcionades per
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l’administració actuant, per la qual cosa la tramitació del compte de liquidació definitiva es
subsumeix en la tramitació el propi projecte de reparcel·lació.

13. COMUNITAT DE REPARCEL·LACIÓ I PERSONES INTERESSADES
De conformitat amb l’article 129.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, integren la comunitat de reparcel·lació totes les persones
propietàries de finques compreses en un polígon d’actuació urbanística sotmès a reparcel·lació.
A banda de les persones propietàries afectades, es consideren persones interessades en
l’expedient de reparcel·lació les persones titulars dels drets que puguin resultar afectats per la
resolució i les persones titulars d’interessos legítims susceptibles d’afectació que es personin en
el procediment i, en aquest darrer cas, acreditin aquesta condició, tal i com disposa l’article 129.2
del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost.
De conformitat amb l’article 145 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, el projecte de reparcel·lació ha de contenir l’enumeració de les persones
afectades per la reparcel·lació, bé pel seu caràcter de persones propietàries de finques, bé en
concepte de titulars d’altres drets.
A aquests efectes, el present projecte de reparcel·lació incorpora a l’ANNEX 2 una relació de les
persones afectades per la reparcel·lació, en la que es relacionen com a persones propietàries de
les finques aquelles que consten com a tals en la informació obtinguda del Registre de la Propietat
i en la que es relacionen com a persones interessades els titulars d’altres drets reals limitats o
càrregues que afecten les finques.

14. CONTINGUT DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
El present projecte de reparcel·lació incorpora memòria i plànols, donant compliment al que
disposen els articles 144 i 150 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006,
de 18 de juliol, tenint present que tal i com disposa l’article 165.4 del mateix cos normatiu, la
documentació del projecte s’ha d’adequar a les especificitats concurrents, en tant que es tracta
d’una reparcel·lació econòmica.
“Article 144 - Contingut de la memòria
144.1 En la memòria del projecte de reparcel·lació es fa constar:

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

a) El planejament que és objecte d'execució.
b) La identificació i superfície de la unitat reparcel·lable.
c) Els criteris aplicats en ordre a la valoració, si s'escau, de les finques aportades i de les finques
resultants i la distribució de beneficis i càrregues.
d) La justificació del compte de liquidació provisional de la reparcel·lació amb especificació de les
partides següents:
1r. El pressupost provisional de despeses d'urbanització.
2n. Les despeses generades per la redacció del projecte, i, si s'escau, del planejament que s'executa
i del projecte d'urbanització, així com qualsevol altra despesa prevista amb especificació de la seva
causa.

Projecte de Reparcel·lació Econòmica del PA-08 Mont d’Aro

28

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2022000490

Codi Segur de Verificació: 87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6f9195
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1174445
Data d'impressió: 11/03/2022 14:49:44
Pàgina 33 de 312

SIGNATURES

Ì87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6fÇ{ÃZÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

3r. La previsió de les despeses necessàries per a la formalització i inscripció del projecte de
reparcel·lació. La quantia de les indemnitzacions en metàl·lic per cancel·lació de càrregues i altres
drets a satisfer a llurs titulars, les corresponents a les persones titulars de drets externs a l'àmbit per
ocupacions temporals requerides per l'execució de l'obra urbanitzadora, així com la de les
indemnitzacions a satisfer a determinades persones propietàries a les quals no s'adjudica sòl o se'ls
adjudica en menor proporció a la seva aportació, i la de les persones titulars de restes de finques
externes al sector en raó de la seva reduïda superfície. La data per determinar el valor d'aquestes
indemnitzacions és la que estableix l'article 131 d'aquest Reglament.
e) La identificació d'aquelles càrregues d'urbanització que, d'acord amb el què estableix l'article
127.3 d'aquest Reglament, no van a càrrec de la comunitat reparcel·latòria i han de ser per tant
assumides de forma individualitzada per les persones propietàries de les finques.
f) La quantificació, si escau, de l'equivalent econòmic del deure de cessió de sòl amb aprofitament
urbanístic.
g) La identificació dels elements que no s'han d'indemnitzar perquè es poden conservar
provisionalment, ja sigui per no ser radicalment incompatibles amb l'ordenació, per no ser necessària
la seva eliminació per realitzar les obres d'urbanització previstes en el pla, o per estar situats en una
superfície que calgui adjudicar íntegrament al seu propietari o propietària
h) La determinació de l'existència de drets de reallotjament i les previsions per a fer-lo efectiu, tant
temporalment com de forma definitiva.
144.2 Aquest contingut es pot ampliar o reduir en congruència amb les característiques pròpies de
cada reparcel·lació”.
“Article 150 - Documentació gràfica del projecte de reparcel·lació
150.1 El projecte de reparcel·lació ha d'incorporar, com a mínim, la següent documentació gràfica:
a) Plànol de situació del polígon d'actuació urbanística objecte de reparcel·lació.
b) Plànol que reflecteixi l'ordenació prevista en el planejament urbanístic objecte d'execució.
c) Plànol de finques aportades.
d) Plànol de finques resultants i adjudicacions.
e) Plànol de superposició de finques aportades i resultants.
150.2 Els plànols assenyalats en les lletres b) a e) de l'apartat anterior han de redactar-se sobre
cartografia topogràfica digital de l'àmbit i a una escala entre 1:500 i 1:1.000”.

El contingut global del present projecte de reparcel·lació és el següent:
I.- Memòria
II.- Fitxes de parcel·les aportades i resultants
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III.- Fitxes de sistemes urbanístics
IV.- Compte de liquidació definitiu
V.- Documentació gràfica
VI.- Annexes
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15. CIRCUMSTÀNCIES DE LES FINQUES APORTADES I RESULTANTS.
De conformitat amb l’article 132.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, les persones propietàries i titulars de drets sobre les finques objecte de
reparcel·lació estan obligades a exhibir els títols que posseeixin i declarar les situacions de fet i
jurídiques que coneguin i afectin les seves finques.
En tant que es tracta de finques inscrites en el Registre de la Propietat, s’indica en el present
projecte de reparcel·lació les persones titulars del domini i el títol en virtut del qual ostenten els
seus drets (compravenda, donació, herència, etc.) i es tenen en compte com a persones aportants
de finques a la reparcel·lació, de conformitat amb l’article 146 b) del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
L’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol,
estableix com a peculiaritat dels projectes de reparcel·lació econòmica que es poden limitar a
confirmar les titularitats originàries i adjudicar els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta.
En conseqüència, el projecte de reparcel·lació es limita a confirmar les titularitats de les finques
aportades, de manera que existeix una correspondència entre les parcel·les aportades (PA) i les
parcel·les resultants (PR), sense crear una nova finca registral.
El projecte de reparcel·lació incorpora una fitxa única identificada amb la codificació següent:
PA000
PR000

Atès que coincideix la finca aportada amb la finca resultant, no es crea una nova finca registral
sinó que es confirma la titularitat sobre la finca originària, romanent les possibles càrregues
urbanístiques existents sobre la mateixa i es grava la finca registral, en el seu cas, amb la
corresponent afecció real.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
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Les càrregues que graven les finques que participen en la reparcel·lació del PA-08 “Mont d’Aro
resulten COMPATIBLES amb les determinacions del planejament que s’executa, si bé, en tant
que es tracta d’una reparcel·lació econòmica en la que les finques de resultat no substitueixen per
subrogació real les finques aportades gravades, no cal efectuar el trasllat de càrregues establert a
l’article 158.1 b) del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Les càrregues existents sobre les finques que participen en la reparcel·lació del PA-8 Mont d’Aro,
s’han de mantenir en el Registre de la Propietat.
No obstant, en alguna de les finques registrals es manté encara com a càrrega l’anotació marginal
d’inici del procediment de reparcel·lació efectuada en el moment de l’emissió de les certificacions
registrals, de conformitat amb l’article 5 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel que
s’aproven les normes complementàries al Reglament de la Llei Hipotecària per a la inscripció en
el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística. Aquestes notes marginals que encara
romanen en algunes finques i que tenen una vigència de 3 anys s’han de cancel·lar.
A banda d’aquestes qüestions, existeixen algunes circumstàncies respecte de les finques
aportades a la reparcel·lació que es posen de manifest a continuació:
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1. Finques parcialment incloses en l’àmbit d’actuació
1.1. Supòsits de sòl urbà / sòl no urbanitzable
Les finques PR018 (registral 26.685) i PR019 (registral 26.686) estaven incloses anteriorment en
les finques registral 15.709 i 18.124 respectivament, finques que estaven incloses parcialment en
l’àmbit del PA-08 Mont d’Aro, mentre que la part no inclosa restava classificada com a sòl no
urbanitzable. Amb les segregacions efectuades la part no urbanitzable i la part urbana resten en
finques registrals diferents, de conformitat amb l’article 20.2 del Reglament de protecció de la
legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig.
Amb l’aprovació del present projecte de reparcel·lació es ratifiquen i convaliden aquestes
segregacions efectuades i inscrites de conformitat amb l’article 146 d) del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, i amb l’article 8 del Decret 1093/1997,
de 4 de juliol, pel que s’aproven les normes complementàries al Reglament per a l’execució de la
Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística.
1.2. Supòsits de sòl urbà / sòl urbà
Les parcel·les PA086, PA087, PA088, PA089, PA089, PA090, PA091 i PA092 estan incloses
parcialment en l’àmbit del PA-08 Mont d’Aro, mentre que la part no inclosa resta classificada
igualment com a sòl urbà consolidat, en aquest cas, inclosa en l’àmbit del PA-09 La Garriga,
qualificades també amb la clau 8b.
Aquestes parcel·les, tot i estar incloses parcialment en dos polígons d’actuació urbanística, estan
enteses com una unitat i la seva edificabilitat es determinarà en funció de la superfície total de la
finca registral, de manera que no procedeix efectuar la segregació de la porció de la finca inclosa
en el PA-08 “Mont d’Aro”.
En aquest sentit, es manté una correspondència entre la parcel·la aportada i la parcel·la
adjudicada, no es crea una nova finca registral sinó que es confirma la titularitat sobre la finca
originària, romanent les possibles càrregues urbanístiques existents sobre la mateixa i es grava la
finca registral amb la corresponent afecció real, però aquesta afecció real només recau sobre el
percentatge de la finca corresponent a la superfície inclosa en el PA-08 Mont d’Aro. El percentatge
de la finca corresponent a la superfície inclosa en el PA-09 La Garriga es gravarà amb la
corresponent afecció real en el moment en el que s’inscrigui el projecte de reparcel·lació del referit
polígon d’actuació.
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2. Agrupació de finques
La parcel·la PR020/021 (registral 26.687) és el resultat de l’agrupació de les finques registrals
12.633 i 12.840, les quals constituïen una unitat destinada a habitatge unifamiliar de la mateixa
titularitat. L’agrupaciód e les finques era nessària atès que la finca 12.840 no tenia accés a vial i
no podia constituir una finca independent.
Amb l’aprovació del present projecte de reparcel·lació es ratifica i convalida aquesta agrupació.
3. Finques que reben adjudicació de sòl
Les finques aportades PA086 (registral 11.968) i PA087 (registral 10.483) van veure la seva
superfície lleugerament incrementada per l’adjudicació de dues petites porcions de sòl adjacent
qualificades com a sistema viari en el planejament anterior i que amb el pla d’ordenació urbanística
municipal han passat a estar qualificada com a sòl amb aprofitament urbanístic.
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En el projecte de reparcel·lació anul·lat es va confirmar la titularitat registral sobre aquestes
finques, si bé es va modificar la descripció de les finques per l’adjudicació d’una petita superfície
adjacent qualificada ex novo amb la clau 8b.
Amb l’aprovació definitiva del present projecte de reparcel·lació es ratifiquen i convaliden les
adjudicacions i les noves descripcions registrals d’aquestes finques i es mantenen les
indemnitzacions per excessos d’adjudicació.
4. Extensió superficial
Per al mesurament de les finques, s’ha dut a terme un treball comparatiu de dades, on s’ha tingut
en compte la informació gràfica obtinguda dels plànols de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC),
dels ortofotomapes d’aquest mateix institut, i de l’existència d’alguns plànols d’aixecament
topogràfics parcials, així com la superfície i la geometria indicades en les fitxes cadastrals i
derivada de les certificacions registrals.
En tant que es tracta d’una reparcel·lació econòmica, que no suposa una redistribució física de les
finques, NO es sol·licita al Registre de la Propietat la rectificació de l’extensió superficial de
les finques.

16. SISTEMES URBANÍSTICS
La cessió de sistemes inclosos en l’àmbit d’un polígon d’actuació urbanística està regulada a
l’article 34.7 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, en els següents termes:
“7. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics de titularitat pública, si són
compresos en un àmbit d'actuació urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació,
s'adquireixen mitjançant cessió obligatòria i gratuïta, sens perjudici del que estableix
l'article 156. Si cal avançar l'obtenció de la titularitat pública i l'ocupació directa
regulada per l'esmentat article no és suficient, també es pot efectuar una actuació
aïllada expropiatòria, i en aquest cas l'Administració adquirent se subroga en els drets
i els deures de la persona que n'era propietària”.
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El Pla General d’Ordenació Urbana anteriorment vigent ja preveia per la UA/T2 Mont d’Aro
l’obligació de cessió dels sistemes urbanístics de zones verdes i vialitat inclosos en l’àmbit
d’actuació. En cap moment es va desenvolupar urbanísticament aquesta unitat d’actuació, de
manera que constitueix una obligació urbanística pendent de complir i que s’ha d’entendre que es
manté pel polígon d’actuació PA8 “Mont d’Aro” delimitat en el POUM, que reprodueix la mateixa
ordenació que l’anterior unitat d’actuaicó.
Així mateix, aquesta obligació de cessió obligatòria i gratuïta derivaria del que disposa l’article 44.1
b) del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, atès que com s’ha exposat en l’apartat corresponent, de conformitat amb la seva definició
legal els terrenys tindrien la consideració de sòl urbà no consolidat.
El fet que en un polígon d’actuació restin cessions de sistemes pendents no resulta obstacle per
dur a terme una reparcel·lació econòmica.
L’article 165.1 i 2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de
juliol, disposa que la reparcel·lació és simplement econòmica quan, per raó de la consolidació de
l’edificació conforme amb el planejament, no és possible la redistribució material dels terrenys, i
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en el cas de polígons d’actuació urbanística delimitats amb l’objecte de l’execució d’obres
d’urbanització o reurbanització.
L’article 165.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol,
preveu que en la reparcel·lació econòmica els drets de participació de les persones propietàries
s’estableixen de conformitat amb l’article 133.2.b) del reglament, és a dir, la persona propietària
participa en la comunitat de reparcel·lació amb el percentatge derivat de l’aprofitament que el
planejament que s’executi atribueixi a la finca on es troba l’edificació.
No obstant, en relació amb aquelles finques a les que el planejament no atribueix aprofitament
urbanístic, com serien les zones verdes i la vialitat, el mateix article 165.3 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, preveu que, quan els drets de
participació derivats de l’aplicació d’aquest article impedeixin la reparcel·lació física amb les
propietats dels terrenys de cessió destinats a sistemes, s’apliquen a aquests terrenys els criteris
de valoració que estableix la legislació aplicable per als terrenys en sòl urbà sense aprofitament
urbanístic i és a càrrec de la comunitat reparcel·latòria la indemnització econòmica corresponent.
En conseqüència, correspon a la comunitat reparcel·latòria el pagament de la indemnització
econòmica corresponent per compensar als titulars de terrenys de cessió destinats a sistemes de
zones verdes i vialitat, que s’ha de determinar conforme el que estableix l’article 20.3 del
Reglament de valoracions de la Llei de Sòl, aprovat per Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Les finques de sistemes del polígon d’actuació PA8 “Mont d’Aro” són les següents:
Sistema

Tipus

Superfície

Registral

PZV01

Zona verda

1.268,34 m2

26.691

PZV02

Zona verda

PZV03

Zona verda

PZV04

Zona verda

Vialitat

Vialitat

64,71

m2

1.098,20 m2
484,19

m2

12.032,43 m2

Adquisició
Part immatriculació
Part cessió obligatòria

26.689

Immatriculació

21.765

Cessió obligatòria

26.690

Immatriculació

26.692

Immatriculació
Part cessió obligatòria

Atès que els espais destinats a sistemes ja estan inscrits en el Registre de la Propietat, ja sigui per
immatriculació respecte dels espais que ja eren titularitat de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro,
ja sigui per cessió obligatòria i gratuïta respecte de les zones verdes i vialitat pendents, amb
l’aprovació definitiva del present projecte de reparcel·lació es convaliden i ratifiquen les
inscripcions registrals efectuades i es proposta el manteniment de les finques registrals inscrites a
favor de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. El present projecte de reparcel·lació incorpora fitxes
descriptives dels sistemes urbanístics resultants, amb indicació de les operacions registrals
necessàries, en el seu cas.
Els béns de domini públic cedits a l’Ajuntament no participen en el repartiment de beneficis i
càrregues en tant que van ser obtinguts gratuïtament en el desenvolupament d’una actuació
urbanística, de conformitat amb el que preveu l’article 126.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
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Les indemnitzacions corresponents a les afectacions per sistemes de cessió obligatòria i gratuïta
ja estan pagades o, en el cas de finca que pateix només una afectació parcial la indemnització es
computa a favor de la persona afectada en el compte de liquidació, la qual cosa implica la reducció
de les despeses d’urbanització que aquesta propietat ha de satisfer, de conformitat amb el que
preveu l’article 149.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18
de juliol.
L’article 20.3 del Reglament de valoracions de la Llei de Sòl, aprovat per Reial Decret 1492/2011,
de 24 d’octubre.
“Article 20.3 del Reglament de valoracions de la Llei de Sòl
3. Si els terrenys no tenen assignada edificabilitat o ús privat per l'ordenació urbanística, se'ls
atribueix l'edificabilitat mitjana, definida així a l'article següent, i l'ús majoritari en l'àmbit espacial
homogeni en què per usos i tipologies l'ordenació urbanística els hagi inclòs. A aquests efectes,
s'entén per àmbit espacial homogeni la zona de sòl urbanitzat que, de conformitat amb l'instrument
d'ordenació urbanística corresponent, disposi d'uns paràmetres juridicourbanístics concrets que
permetin identificar-la de manera diferenciada per usos i tipologies de l'edificació respecte a altres
zones de sòl urbanitzat, i que possibilita l'aplicació d'una normativa pròpia per al seu desplegament”.

En el present supòsit, l’àmbit espacial homogeni està constituït per l’àmbit del polígon d’actuació
PA-08 “Mont d’Aro.
L’edificabilitat mitjana de l’àmbit espacial homogeni es determina de conformitat amb el que
disposa l’article 21 del Reglament de valoracions de la Llei de Sòl, aprovat per Reial Decret
1492/2011, de 24 d’octubre, aplicant l’expressió següent:
EM = # Ei × Si × VRSi / VRSr / SA - SD
En què:
EM = Edificabilitat mitjana de l'àmbit espacial homogeni, en metres quadrats edificables per metre
quadrat de sòl.
Ei = Edificabilitat assignada a cada parcel·la i, integrada en l'àmbit espacial homogeni, en metres
quadrats edificables per metre quadrat de sòl.
Si = Superfície de sòl de cada parcel·la i, en metres quadrats.
VRSi = Valor de repercussió del sòl corresponent a l'ús assignat a cada parcel·la i, en euros per
metre quadrat d'edificació”.
VRSr = Valor de repercussió del sòl corresponent a l'ús de referència adoptat per la legislació
urbanística pera la comparació amb la resta d'usos, en euros per metre quadrat d'edificació.
AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

SA = Superfície de sòl de l'àmbit espacial homogeni, en metres quadrats.
SD = Superfície de sòl dotacional públic existent en l'àmbit espacial homogeni ja afectat al seu
destí, en metres quadrats.
L’edificabilitat assignada a cada parcel·la i (Ei), integrada en l'àmbit espacial homogeni, s’estableix
amb caràcter general en 0,60 m2/m2, però l’índex varia en funció de les parcel·les existents, en els
següents termes:
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Pendent de la parcel·la
< 30 %
30 % a <50%
50 % a 100%
> 100%

Índex edificabilitat
0,600 m2/m2
0,462 m2/m2
0,350 m2/m2
Edificació prohibida

La superfície de sòl de cada parcel·la (Si) està constituïda per la total superfície de finques amb
aprofitament urbanístic, amb un total de 59.614,72 m2, que es desglossen en els següents termes:
Pendent de la parcel·la
< 30 %
30 % a <50%
50 % a 100%
> 100%

Superfície total
46.981,27 m2
11.964,47 m2
668,98 m2
0

L’edificabilitat total de les finques amb aprofitament urbanístic és de 33.950,57 m2, amb un índex
d’edificabilitat assignada del conjunt de parcel·les amb aprofitament privat (Ei) de 0,5695 m2/m2.
En la mesura en que totes les parcel·les amb aprofitament urbanístic estan qualificades amb la
mateixa clau urbanística (8b), el Valor de repercussió del sòl corresponent a l'ús assignat a cada
parcel·la (VRSi) i el Valor de repercussió del sòl corresponent a l'ús de referència adoptat per la
legislació urbanística pera la comparació amb la resta d'usos (VRSr) són el mateix, establert a la
valoració adjunta en un import de 246,89 €/m2 sostre, de manera que:
VRSi/VRSr = 1
La superfície de l’àmbit espacial homogeni (SA) és de 74.562,59 m2.
La superfície de sòl dotacional públic (SD) existent en l’àmbit espacial homogeni ja afectat al seu
destí és de 12.265,62 m2.
L’edificabilitat mitjana de l’àmbit espacial homogeni (EM) resulta del següent càlcul:
EM = # Ei × Si / SA – SD
EM = 0,5695 m2/m2 x 59.614,72 m2 / 74.562,59 m2 - 12.265,62 m2
EM = 33.950,57 m2 / 62.296,97 m2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

EM = 0,5449 m2/m2
En conclusió, a efectes de determinar la corresponent indemnització, a aquells terrenys objecte de
cessió que no tenen assignada edificabilitat o ús privat per l'ordenació urbanística, se'ls atribueix
l'edificabilitat mitjana de l'àmbit espacial homogeni del PA-08 Mont d’Aro, en els següents termes:
Registral

Sup. afectada

Afectació sistemes

Edificabilitat
0,5449 m2/m2

11.694

376,79

m2

Zona verda

205,313 m2

22.580

652,44 m2

Zona verda

355,515 m2

21.793

466,28 m2

Vialitat

253,076 m2

21.765

1.227,33 m2

Zona verda i vialitat

668,772 m2
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La valoració del sòl en règim d’equidistribució de beneficis i càrregues s’ha d’efectuar de
conformitat amb l’article 27.1 del Reglament de valoracions de la Llei de Sòl, aprovat per Reial
Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, segons el qual en l’execució d’actuacions de transformació
urbanística en la que els propietaris exerciten la facultat de participar en règim d’equitativa
distribució de benefici i càrregues, el sòl es taxa pel valor que els correspondria acabada l'execució,
aplicant a l'edificabilitat el valor de repercussió del sòl segons l'ús corresponent determinat pel
mètode residual estàtic, en els termes que estableix l'article 22 del referit Reglament.
Les indemnitzacions pagades es van determinar en base a aquests preceptes, aplicant un valor
de 135,34 €/m2 de sostre a l’aprofitament urbanístic dels terrenys destinats a sistemes de cessió
obligatòria i gratuïta establert en base l'edificabilitat mitjana de l'àmbit espacial homogeni del PA08 Mont d’Aro, de manera que resulten les següents indemnitzacions:
Registral
11.694

Sup.
afectada
376,79 m2

Afectació
sistemes
Zona verda

22.580

652,44 m2

21.793

m2

21.765

466,28

1.227,33 m2

Edificabilitat
205,313 m2

27.620,74 €

Acta de
pagament
Compensació

Zona verda

355,515 m2

47.827,37 €

02/08/2016

Vialitat
Zona verda i
vialitat

m2

34.180,84 €

04/08/2016

668,772 m2

89.969,91 €

03/08/2016

0,5449 m2/m2

253,076

Indemnització
134,53 €/m2

199.598,87 €

17. DESPESES D’URBANITZACIÓ
De conformitat amb l’article 120.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, són despeses d’urbanització a càrrec del les persones
propietàries
a) La totalitat de les obres d'urbanització determinades pel planejament urbanístic i pels projectes
d'urbanització amb càrrec al sector de planejament urbanístic o al polígon d'actuació urbanística.
b) Les indemnitzacions procedents per l'enderrocament de construccions i la destrucció de
plantacions, d'obres i d'instal·lacions que siguin exigits per a l'execució dels plans, d'acord amb la
legislació aplicable en matèria de sòl.
c) Les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d'activitats.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

d) El cost dels avantprojectes, dels plans parcials urbanístics i els plans de millora urbana, dels
projectes d'urbanització i dels instruments de gestió urbanística.
e) Les despeses de formalització i d'inscripció en els registres públics corresponents dels acords i
les operacions jurídiques derivats dels instruments de gestió urbanística.
f) Les despeses de gestió, degudament justificades, sota els principis de proporcionalitat i de noenriquiment injust.
g) Les indemnitzacions procedents per l'extinció de drets reals o personals, d'acord amb la
legislació aplicable en matèria de sòl.
h) Les despeses generades per a l'efectivitat del dret de reallotjament, d'acord amb el que disposa
l'apartat 2.
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En el projecte de reparcel·lació que va ser anul·lat per sentència judicial com a conseqüència de
la nul·litat sobrevinguda dels acords d’aprovació definitiva del POUM, es van prendre les següents
despeses d’urbanització a efectes d’elaborar el compte de liquidació provisional.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

De conformitat amb l’informe tècnic de data 24 de gener de 2022 de tancament de les despeses
d’urbanització una vegada finalitzades les obres d’urbanització, que s’adjunta com a ANNEX 4 les
despeses d’urbanització ascendeixen a un total de 2.090.705,87 €.
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A banda d’aquestes despeses, els comptes de liquidació de la reparcel·lació han d’incorporar
alhora, en partides individualitzades, les indemnitzacions per cessions de sistemes (199.598,87 €)
i les indemnitzacions per excessos i defectes d’adjudicació (3.555,84 €).

18. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT DE LES DESPESES D’URBANITZACIÓ

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

De conformitat amb l’article 44.1 d) del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, els propietaris del sòl urbà no consolidat estan obligats a
costejar i, si s’escau, executar i cedir a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, amb el sòl
corresponent, totes les obres d’urbanització previstes en l’actuació, com també les infraestructures
de connexió amb les xarxes generals de serveis i les d’ampliació i reforçament de les existents
fora de l’actuació que aquesta demani per les dimensions i les característiques específiques
Per la seva banda, l’article 122.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, disposa que en la modalitat del sistema d’actuació per
reparcel·lació, les persones propietàries tenen l’obligació de pagar les despeses d’urbanització.
En concret, en relació amb el sistema d’actuació per reparcel·lació en la seva modalitat de
cooperació, l’article 139.1 del mateix cos normatiu disposa que l’administració actuant executa les
obres d’urbanització a càrrec de les persones propietàries.
En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de les quotes d’urbanització, l’administració
actuant pot (i) exigir el pagament de les quotes d'urbanització per via de constrenyiment i, un cop
declarat l'incompliment, (i) pot expropiar els terrenys de què es tracti, essent persona beneficiària
de l'expropiació la pròpia administració actuant.
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19. PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES PROPIETÀRIES
De conformitat amb l’article 115.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, la valoració del sòl s’ha d’ajustar al que estableixi la
legislació aplicable en matèria de sòl.
De conformitat amb l’article 165.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, en les reparcel·lacions econòmiques els drets de participació de les
persones propietàries es determinen de conformitat amb l’article 133.2 b) de la mateixa norma, és
a dir, els propietaris participen en la reparcel·lació amb el percentatge derivat de l’aprofitament que
el planejament que s’executa (POUM) atribueix a la finca.
Per tant, a efectes de determinar la participació en la reparcel·lació de les persones propietàries
cal valorar l’aprofitament urbanístic que el POUM atribueix a les seves parcel·les, i a aquests
efectes cal estar als criteris de valoració recollits a l’article 126.1 b) del Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que disposa que les
finques resultants s’han de valorar tenint en compte les regles de ponderació establertes per
l’article 37.5 de la mateixa norma:
“Art. 37.5. 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:
a) Si l'àmbit d'actuació urbanística comprèn diverses zones, s'ha d'establir el valor relatiu
homogeneïtzat de cadascuna.
b) Els valors homogeneïtzats a què es refereix la lletra a han d'expressar la intensitat dels usos, la
rigidesa a la demanda de cadascun dels usos, llur localització i la repercussió admissible del valor
de la urbanització o, si s'escau, la reurbanització”.

En aquest sentit es pronuncia l’article 140 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol:
“Article 140 - Valoració de les finques resultants
140.1 La valoració de les finques resultants s'ha d'efectuar en unitats de valor, resultants de
l'aplicació de les regles de ponderació que estableix l'article 37 de la Llei d'urbanisme.
140.2 La ponderació de valor de les finques resultants en funció de llur localització únicament
procedeix quan la indicada localització difereix substancialment de la de les finques aportades i la
ubicació de les finques resultants produeix una diferència relativa de valor”.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

En el present supòsit, totes les parcel·les amb aprofitament urbanístic incloses en l’àmbit del
projecte de reparcel·lació estan qualificades amb la mateixa clau urbanística, la clau 8b, per la qual
cosa no cal efectuar cap ponderació d’usos.
En conseqüència, l’aprofitament urbanístic del polígon d’actuació, expressat en unitats de valor
(UV) és correspon amb l’edificabilitat potencial que el POUM atribueix a les parcel·les amb
aprofitament urbanístic (m2 sostre), en la següent proporció:

1 m2 sostre = 1 UV

En relació als m2 de sostre, cal tenir present que no es tracta del sostre efectivament construït,
sinó que es tracta del sostre màxim que el POUM atribueix a cada parcel·la. A aquests efectes, la
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determinació del sostre màxim edificable resulta d’aplicar a la superfície de la parcel·la el coeficient
d’edificabilitat establert per la clau 8b a l’article 185 del POUM.

Sostre = Superfície parcel·la x índex edificabilitat

Amb caràcter general, s’estableix un índex d’edificabilitat net per parcel·la de 0,60 m2 de sostre
per m2 de sòl. No obstant, l’índex d’edificabilitat es pot veure afectat per la reducció de l’ocupació
de parcel·la en funció de la pendent del terreny, establerta a l’article 91 del POUM.
“Art. 91. Reducció de l’ocupació en funció de la pendent
Per a les parcel·les de la zona de Cases unifamiliars aïllades (clau 8), amb pendent superior al 30%,
l’ocupació permesa es disminuirà segons el que s’indica a continuació:
del 30% al 50% es disminueix en 1/3
del 50% al 100% es disminueix en 1/2
si es més del 100% es prohibeix l’edificació”.

En base a l’aplicació de la regla anterior, la reducció dels percentatges d’ocupació derivada de la
pendent del terreny afecta l’índex d’edificabilitat en els següents termes:
Pendent de la parcel·la

Índex edificabilitat

< 30 %

0,600 m2/m2

30 % a <50%

0,462 m2/m2

50 % a 100%

0,350 m2/m2

> 100%

Edificació prohibida

Aplicant l’índex d’edificabilitat corresponent sobre les superfícies de sòl qualificat amb la clau 8b,
resulta el següent sostre total i el següent aprofitament urbanístic total:
TOTAL sostre PA-08 Mont d’Aro = 33.950,57 m2
TOTAL aprofitament urbanístic PA-08 Mont d’Aro = 33.950,57 UV

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

El percentatge de participació de cada propietari en el polígon d’actuació es determina en funció
de l’aprofitament urbanístic atribuït a les parcel·les de la seva propietat, de conformitat amb l’article
165.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
A l’Annex 1 del present projecte de reparcel·lació es conté valoració de l’aprofitament urbanístic,
pel mètoe valoració residual estàtic, de conformitat amb els articles 27 i 24 del Reial decret
legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que es va aprovar el Text refós de la Llei de sòl, de la que
resulta el següent valor de repercussió del sòl del sòl:
Valor de Repercussió del sòl = 246,89 €/m2 sostre
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20. AFECCIÓ REAL
De conformitat amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, les finques resultants del projecte de reparcel·lació queden afectes a:
a) El pagament del saldo de liquidació definitiva.
b) El pagament de l’import que els correspongui en el saldo del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació.
c) La quota de participació que se’ls atribueixi en el pagament de la liquidació definitiva per
les càrregues d'urbanització, sens perjudici de la compensació procedent per raó de les
indemnitzacions que poguessin tenir lloc.
Aquesta afecció s’ha d’inscriure en el Registre de la Propietat d’acord amb el Decret 1093/1997,
de 4 de juliol, pel que s’aproven les normes complementàries al Reglament per a l’execució de la
Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística.
La inscripció del projecte de reparcel·lació en el Registre de la Propietat en data 14 d’octubre de
2016 va comportar la inscripció de la corresponent afecció real sobre les finques de resultat, en
les que es es va fer constar la quota de participació de la finca en la reparcel·lació, l’obligació de
pagament del saldo de liquidació definitiva i la quota que corresponia a cada finca en el saldo de
liquidació provisional.
De conformitat amb l’article 20 del Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel que s’aproven les normes
complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el
Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística, l’afecció real caduca al cap de 7 anys
de la seva inscripció. No obstant, si durant la seva vigència s’eleva a definitiu el compte provisional
de liquidació del projecte de reparcel·lació, el termini de caducitat és de 2 anys a comptar des de
la data de la constatació en el Registre de la propietat del saldo definitiu, sense que en cap cas el
termini total pugui superar els 7 anys.
Les afeccions reals inscrites en el Registre de la Propietat es veuen afectades per l’anul·lació del
projecte de reparcel·lació del que en porten causa, si bé les mateixes no han estat cancel·lades,
de manera que es limitarien els seus efectes de garantia de l’obligació de pagament previstos en
la normativa urbanística i hipotecària respecte creditors o titulars de drets reals inscrits amb
anterioritat.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Amb l’aprovació definitiva del present projecte de reparel·lació s’aprovarà definitivament el saldo
de liquidació provisional, per la qual cosa procedirà substituir el saldo del compte de liquidació
provisional existent pel saldo resultant de la liquidació definitiva.
En conseqüència, en base a aquest projecte de reparcel·lació s’han d’efectuar les següents
peticions al Registre de la Propietat:
1. Modificació de les afeccions reals inscrites en data 14 d’octubre de 2016 sobre les finques
incloses en el polígon d’actuació, (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació
provisional, (ii) concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii)
mantenint els percentatges de participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent
al saldo de liquidació definitiva tindrà vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
A partir del 14 d’octubre de 2023 es produirà la caducitat de les noves afeccions reals, si bé de
forma anticipada tot propietari podrà sol·licitar al Registre de la Propietat la cancel·lació de l’afecció
real acompanyant la seva sol·licitud de certificat de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro conforme
ha satisfet el compte de liquidació definitiu referent a la finca de què es tracti.
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21. LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
En relació amb el compte de liquidació definitiva cal estar al que disposa l’article 162 del Reglament
de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol:
“Article 162
Compte de liquidació definitiva
162.1 La liquidació definitiva de la reparcel·lació té lloc quan conclou la urbanització i s'ha produït la
recepció de l'obra urbanitzadora per part de l'administració actuant.
162.2 La liquidació definitiva té exclusivament efectes econòmics i no pot afectar a la titularitat dels
terrenys, sens perjudici de les alteracions que es puguin produir en aquesta titularitat en els supòsits
d'expropiació o cessió de finques en pagament d'obres d'urbanització, quan les persones
propietàries incompleixen llurs obligacions.
162.3 En la liquidació definitiva s'han de tenir en compte totes les despeses en les que s'hagi
incorregut efectivament durant el procés d'execució del planejament, incloent el cost efectiu de l'obra
urbanitzadora i els errors i omissions que s'haguessin pogut produir en el compte de liquidació
provisional.
162.4 L'aprovació de la liquidació definitiva dóna lloc, si s'escau, a la liquidació de les corresponents
quotes i se sotmet a la mateixa tramitació que el projecte de reparcel·lació, amb audiència de les
persones interessades, sense que, però, sigui necessari el seu sotmetiment a informació pública”.

Segons l’informe tècnic de data 24 de gener de 2022 de tancament de les despeses d’urbanització
una vegada finalitzades les obres d’urbanització, que s’adjunta com a ANNEX 4, les despeses
d’urbanització ascendeixen a un total de 2.090.705,87 €. El compte de liquidació incorpora també
les indemnitzacions per cessions de sistemes i les indemnitzacions per excessos i defectes
d’adjudicació.

22. PETICIONS REGISTRALS

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

En les fitxes de cada finca resultant, es concreten les operacions registrals sol·licitades. En
general, serien les següents:
•

Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de
conformitat amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol.

•

Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament
de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

•

Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació
provisional, (ii) concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint
els percentatges de participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de
liquidació definitiva tindrà vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

•

Ratificar les segregacions ja efectuades de les parts de finques no incloses en el PA08 Mont
d’Aro i l’agrupació de les finques 12.633 i 12.840 (PR020/021)

•

Ratificar les cessions obligatòries i gratuïtes de finques de sistemes i les immatriculacions
efectuades

•

Esmenar els problemes de duplicitats registrals detectats respecte de les finques de sistemes.

•

En alguna de les finques registrals es manté encara com a càrrega l’anotació marginal d’inici
del procediment de reparcel·lació efectuada en el moment de l’emissió de les certificacions
registrals, de conformitat amb l’article 5 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel que
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s’aproven les normes complementàries al Reglament de la Llei Hipotecària per a la inscripció
en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística. Aquestes notes marginals
que encara romanen en algunes finques i que tenien una vigència de 3 anys, s’han de
cancel·lar.

Equip redactor: SERVEIS TÈCNICS

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

FEBRER 2016

Jordi Espriu Fernàndez

Sergi Calvo Puerto

Arquitecte Municipal

Advocat

Projecte de Reparcel·lació Econòmica del PA-08 Mont d’Aro

43

DOCUMENT

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2022000490

Codi Segur de Verificació: 87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6f9195
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1174445
Data d'impressió: 11/03/2022 14:49:44
Pàgina 48 de 312

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ì87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6fÇ{ÃZÎ

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Projecte de Reparcel·lació Econòmica del PA-08 Mont d’Aro

44

DOCUMENT

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2022000490

Codi Segur de Verificació: 87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6f9195
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1174445
Data d'impressió: 11/03/2022 14:49:44
Pàgina 49 de 312

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ì87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6fÇ{ÃZÎ

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

II. FITXES DE PARCEL·LES APORTADES I RESULTANTS
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PA001
PR001

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 11.173, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3.409,
llibre 587, foli 197, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Porción de terreno situada parte en término de Calonge y parte en el de Castillo de Aro – si bien según
se verá radica en su totalidad en este último: de superficie en junto, novecientos ochenta y siete metros cuadrados
y formada por la parcela número seis de la urbanización Mont d'Aro, de superficie setecientos noventa metros
cuadrados, y otra porción de superficie ciento noventa y siete metros, y linda en junto al Norte, en parte con calle,
y en parte con finca de los consortes Don Juan Garreta y Doña Carmen Rovira; al Sur, con calle de la Urbanización;
al Este, con finca de los nombrados consortes señores Garreta-Rovira; y al Oeste, con calle de la Urbanización.
Sobre la misma, y en la parte situada en Castillo de Aro se ha construido una CASA compuesta de planta baja
solamente rematada en cubierta de teja árabe. Consta de vestíbulo, comedor-estar, cocina, cuatro dormitorios, un
baño, un aseo y un trastero. Existe asimismo un garaje descubierto y dos terrazas. Tiene una superficie construida
de ciento diez metros cuadrados, ocupando el garaje veinte metros cuadrados más, y las dos terrazas treinta
metros cuadrados. El resto del solar no ocupado por la edificación está destinado a zona ajardinada y de accesos
Libre de arrendamientos según el título".

Referència cadastral: 6117201EG0361E0001BL.

Titulars registrals
JML INVEST 3, SL, és propietària de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel
Notari de Barcelona, el senyor Ricardo Manen Barceló, l’11 de desembre de 2015.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons nota de data 26 de gener de 2016.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons nota de data 26 de gener de 2016.
3) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 26 de
gener de 2016.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

1.146,77 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

688,06 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 46.344,45 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 2,02665%.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA002
PR002

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 11.140, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2.776,
llibre 320, foli 178, amb la següent descripció registral:
"URBANA. Vivienda construida sobre una porción de terreno situada en el término municipal de Castell-Platja
d’Aro, de superficie en junto dos mil trescientos cuarenta y ocho metros cuadrados, formada por la parcela número
treinta y siete de la Urbanización "Dona Morta" -hoy Mont d'Aro-, y por otra porción anteriormente en el término
municipal de Calonge. La vivienda consta de planta semisótano, planta baja y planta altillo, aprovechando el
desnivel del terreno y estando rematada por cubierta inaccesible. La planta semisótano se destina a bodega y tiene
una superficie construida de veintiséis metros cuadrados. La planta baja tiene una superficie construida de ciento
cuarenta y cuatro metros cuadrados y se distribuye en cuatro dormitorios, cocina, comedor, sala de estar, dos
aseos, un baño y escalera de comunicación con la planta semisótano y la planta altillo. La planta altillo tiene una
superficie construida de veinticinco metros cuadrados. La total superficie construida es de ciento noventa y cinco
metros cuadrados. La superficie de ocupación de la parcela es la misma de la planta baja. La restante superficie
no edificada se destina a accesos y a jardín o patio, y en la que hay un pozo. Linda en su conjunto, al Norte, con
calles de la Urbanización; al Sur, parte con finca de los señores Aguilar-Neira -hoy Damián Cano-, y parte con
calle; al Este, con finca de los señores Esteban Coll; y al Oeste, parte con calle y parte con finca de los consortes
Aguilar-Neira -hoy Damián Cano-“.

Referència cadastral: 6117202EG0361E0001YL.

Titulars registrals
LLOGUERS URBANS S.A., és propietari de la finca descrita, per Aportació, en escriptura autoritzada
pel Notari de Mollet del Vallès, el senyor Enrique Criado Fernández, el quatre d'octubre de mil noucents vuitanta-nou i per Obra Nova, en escriptura autoritzada pel Notari de Palamós, la senyora Maria
Pilar Raneda Cuartero, el set d'agost de mil nou-cents noranta-nou.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

2.179,90 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

1.307,94 m2

Operacions registrals

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 88.096,61 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 3,85248%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA003
PR003

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 11.176, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2.870,
llibre 358, foli 85, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Porción de terreno en términos de Castillo-Playa de Aro y Calonge – según se verá hoy toda ella
situada en término de Castell-Platja d’Aro - de superficie en junto mil ciento setenta y tres metros, treinta decímetros
cuadrados, y formada por la parcela número ocho de la Urbanización “Mont d’Aro”; y otra porción de superficie
cuatrocientos ochenta y tres metros treinta decímetros cuadrados. Linda en junto: al Norte, con calle; al Sur,
asimismo con calle de la urbanización; al Este, con la parcela nueve; y la Oeste, con la parcela número siete, de
los consortes Garreta Rovira. De conformidad con el documento que motiva este asiento, en el que se expresa
que actualmente es la parcela número treinta y ocho, y está situada en la calle Noguera, número cuatro, de Playa
de Aro, y que sobre parte de la misma se ha efectuado la construcción de una VIVIENDA UNIFAMILIAR compuesta
de planta sótanos, planta semisótanos, aprovechando el desnivel del terreno, y planta baja o principal, rematada
por cubierta de teja árabe. La planta sótanos está ocupada por una bodega y un lavabo. La planta semisótanos,
aprovechando el desnivel del terreno, está ocupada por un garaje y porches. Y la planta baja o principal está
distribuida en distribuidor, cocina, lavadero, comedor-sala de estar, dos baños, cuatro dormitorios y terrazas. La
superficie total construida es de ciento ochenta y un metros, doce decímetros cuadrados. El resto del solar no
ocupado por la edificación está destinado a jardín y accesos, y todo en su conjunto conserva los mismos linderos
que los señalados para el solar”.

Referència cadastral: 6117203EG0361E0001GL

Titulars registrals
MARINA RIABENKO, és propietària del 95% indivís en plena propietat de la finca descrita, per
Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Torrevieja, el senyor Juan José Martínez Roman,
el quinze de maig de dos mil vuit, i respecte a tres vintenes parts indivises en plena propietat, per
Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Torrevieja, la senyora Clara González Gómez, el
set d'octubre de dos mil deu.
ALEXANDER RIABENKO, és propietari del 5% indivís en plena propietat de la finca descrita, per
Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Torrevieja, la senyora Clara González Gómez, el
vuit d'abril de dos mil onze.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

1.126,97 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

676,18 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 45.544,26 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,99166%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
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PA004
PR004

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 26,684, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliud e Guíxols, al tom 3.422,
llibre 595, foli 88, amb la següent descripció registral:
“Urbana. Parcela de terreno de la Urbanización Mont d’Aro, del termino municipal de Castell-Platja d’Aro. Sobre la
misma se haya enclavado un Chalet que se compone de planta baja, a la que se accede por la carretera a
Urbanización “Mas Ros”, con una superficie de setenta y seis metros, cuarenta y seis decímetros cuadrados; y
planta piso, a la que se accede por calle de Treumal a la Urbanización “Mont d’Aro”, con una superficie de ciento
quince metros , setenta y siete decímetros cuadrados. Ambas plantas de comunican entre sí por escalera exterior.
La cubierta es en forma de teja y se halla enclavado sobre una porción de tereno de superficie seiscientos un
metros cuadrados, cincuenta decímetros cuadrados, de los que lo edificado ocupa una superficie de ciento quince
metros, setenta y siete decímetros cuadrados, y el resto está destinado a jardín y accesos, y linda en junto: al
Norte, en línia recta de trece con sesenta metros, con calle de Treumal a Mont d’Aro; al Este i Sud, con vial de la
urbanización Mont d’Aro; y al Oeste, con zona verde de la urbanización (PZV01)”.

Referència cadastral: 6117205EG0361E0001PL

Titulars registrals
CATHERINE DEVERGIE, és copropietària de tres sisenes parts indivises, per Compravenda, en
escriptures autoritzades pel Notari senyor Manuel Rodríguez Garcia, el set de juliol de mil nou-cents
setanta-nou i el vintisis de juliol de mil nou-cents vuitanta-tres.
VERONIQUE DEVERGIE, és copropietària de tres sisenes parts indivises, per Compravenda, en
escriptures autoritzades pel Notari senyor Manuel Rodríguez Garcia, el set de juliol de mil nou-cents
setanta-nou i el vintisis de juliol de mil nou-cents vuitanta-tres.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

601,50 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

360,90 m2

Operacions registrals

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Cancel·lar l’afecció real inscrita.

Indemnització econòmica per afectació a sistemes urbanístics
De conformitat amb l’article 165.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006,
de 18 de juliol, correspon a la propietat d’aquests terrenys de cessió destinats a sistemes una
indemnització econòmica a càrrec de la comunitat reparcel·latòria per import de 27.620,74 €, que es
compensa en el saldo de la liquidació definitiva.
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
Aquesta finca té una quota de participació en la reparcel·lació de 1,06302% i un saldo resultant en el
compte de liquidació definitiva de -3.312,23 €, és a dir, un saldo positiu al seu favor. En conseqüència,
de conformitat amb l’article 157 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de
18 de juliol, no cal la pràctica de l’afecció real respecte d’aquesta finca.

Plànol PR004

Projecte de Reparcel·lació Econòmica del PA-08 Mont d’Aro

54

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2022000490

Codi Segur de Verificació: 87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6f9195
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1174445
Data d'impressió: 11/03/2022 14:49:44
Pàgina 59 de 312

SIGNATURES

Ì87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6fÇ{ÃZÎ

DOCUMENT

PA006
PR006

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 10.205, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3.491,
llibre 631, foli 4, amb la següent descripció registral:
“URBANA.= Parcela número cuarenta y tres, antes número trece, del Plan Parcial de Urbanización denominada
Mont d'Aro, situada en el término de Fanals de Aro, y hoy zona de Playa de Aro, municipio de Castillo de Aro,
paraje denominado Dona Morta, de superficie ochocientos noventa y nueve metros cuadrados, equivalentes a
veintitrés mil seiscientos setenta y tres palmos cuadrados, aproximadamente, que linda al Norte, carretera de la
Urbanización; al Sur, parcela número cuarenta y seis; al Oeste, parcela número cuarenta y cuatro, y en parte
parcela número cuarenta y cinco; y al Este, con zona verde de la Urbanización. Dentro de esta finca se está
construyendo una vivienda unifamiliar, compuesta de planta baja y planta piso, rematada por cubierta de teja árabe.
La planta baja, está destinada a garaje. Y la planta piso, está distribuida en recibidor, vestíbulo, cocina, despensa,
comedor-estar, dos baños, tres dormitorios, terraza y porche. Tienen ambas plantas, una superficie total construida
de doscientos sesenta y ocho metros cuadrados, más veinticuatro metros cuadrados de terraza y porche. Ambas
plantas se comunican entre sí, mediante escalera interior. El resto del solar no edificado, está destinado a jardín y
accesos”.

Referència cadastral: 6016501EG0361E0001SL

Titulars registrals
ESTEBAN COLL FORNS, és propietari de la finca descrita, respecte a una meitat indivisa en plena
propietat, per Compravenda amb pacte de supervivència, en escriptura autoritzada pel Notari de
Castell-Platja d’Aro, el senyor Manuel Rodríguez; per Obra Nova, en escriptura autoritzada pel Notari
de Castell-Platja d’Aro, el senyor Alejandro Miguel Velasco Gómez, el trenta de març de mil nou-cents
noranta; i respecte a una meitat indivisa en plena propietat, per Adjudicació per ext. Pacte
supervivència, en escriptura autoritzada pel Notari de Mollet del Vallès, el senyor Enrique Criado
Fernández, el vint-i-vuit de desembre de mil nou-cents noranta-dos.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) HIPOTECA constituïda per Esteban Coll Forns a favor de CAIXA D’ESTALVIS DE TERRASSA. Fou
constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de Palamós, el Sr. Rafael Moreno Olivares, el quatre de
setembre de dos mil set.
2) HIPOTECA constituïda per Esteban Coll Forns a favor de CAIXA D’ESTALVIS DE TERRASSA. Fou
constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de Palamós, el senyor Ramon Castelló Gorgues, el vinti-dos de desembre de dos mil vuit.
3) Anotació preventiva d'EMBARGAMENT, a favor d’AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
sobre la totalitat de la finca, segons nota de 6 de juny de 2014.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

4) Anotació preventiva d'EMBARGAMENT, a favor d’AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
sobre la totalitat de la finca, segons nota de 19 de juny de 2015.
5) Anotació preventiva d'EMBARGAMENT, a favor d’AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
sobre la totalitat de la finca, segons nota de 19 de juny de 2015.
6) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 18 de
novembre de 2016.
7) Anotació preventiva d'EMBARGAMENT, a favor d’AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
sobre la totalitat de la finca, segons nota de 27 d’abril de 2017.
8) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 27 d’abril
de 2017.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

9) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 12 d’abril
de 2018.
10) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 19 de
setembre de 2018
11) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 17 d’abril
de 2019.
12) Anotació preventiva d'EMBARGAMENT, a favor d’AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
sobre la totalitat de la finca, segons nota de 10 de juliol de 2019.
13) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 10 de
juliol de 2019.
14) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 3 de
novembre de 2020.
15) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 10 de
març de 2021.
16) Anotació preventiva d'EMBARGAMENT, a favor d’AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
sobre la totalitat de la finca, segons nota de 14 d’abril de 2021.
17) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 14 d’abril
de 2021.
18) Anotació preventiva d'EMBARGAMENT, a favor d’AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
sobre la totalitat de la finca, segons nota de 15 d’abril de 2021.
19) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 15 d’abril
de 2021.
20) Anotació preventiva d'EMBARGAMENT, a favor d’AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
sobre la totalitat de la finca, segons nota de 21 de juliol de 2021.
21) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 21 de
juliol de 2021.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

856,35 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

513,81 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 34.607,80 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,51341%.

Plànol PR006
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
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PA007
PR007

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 9.191, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3453, llibre
612, foli 141, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Casa-chalet situada en la parcela número cuarenta y cuatro de la Urbanización "Mont d'Aro, de la
zona de Playa de Aro, del municipio de Castillo de Aro y zona "Dona Morta", actualmente calle Noguera número
3. Está compuesta de planta baja, ocupada por sala de estar-comedor, cocina, cuarto de baño, dos dormitorios,
porche y garaje, con una superficie útil de setenta metros cuadrados, más veinte metros cuadrados de garaje, y
planta piso, que se comunica con la anterior por escalera interior y ocupada por una habitación-estudio taller,
vestidor, cuarto de baño y un dormitorio, con una superficie total de noventa metros cuadrados. La cubierta es de
tejas y se halla construido sobre una parcela de terreno de quinientos cuatro metros ochenta decímetros
cuadrados, de los cuales el solar propio de la edificación, comprendida tanto la superficie útil como no útil, ocupa
una extensión de ciento ocho metros cuadrados, estando el resto no edificado destinado a jardín y entradas de la
casa-chalet, y todo en su conjunto linda, al Norte, Sur y Oeste, con calles; y al Este, con la parcela número cuarenta
y tres o finca de donde se segregó".

Referència cadastral: 6016502EG0361E0001ZL

Titulars registrals
NATALIA BELUNINA, es propietària de la finca descrita, per COMPRAVENDA, en escriptura
autoritzada pel Notari de Sant Feliu de Guíxols, el senyor PABLO VÁZQUEZ MORAL, el 24 de gener
de 2014.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 10 de
juny de 2019.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

469,54 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

281,72 m2

Operacions registrals

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 18.975,31 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,82979%.

Plànol PR007
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
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PA008
PR008

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 7.928, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2.987, llibre
411, foli 58, amb la següent descripció registral:
" URBANA. Casa xalet, situada a la parcel·la número quaranta quatre bis, de la Urbanització Mont d`Aro, de la
zona de Platja d`Aro, del municipi de Castell d`Aro. Avui carrer Noguera, cinc. Està integrada per planta baixa i una
planta alta, acabat en coberta de teules. La planta baixa està constituïda per sala d`estar-menjador amb xemeneia,
cuina, cambra de bany, dos dormitoris, rebedor, porxo i un traster, amb una superfície útil de cent metres quadrats;
i la planta alta, amb una superfície construïda de setanta-vuit metres quadrats, distribuïts en dos habitacions, bany
i terrassa. L`edificació està construïda sobre una parcel·la de superfície quatre-cents quaranta-nou metres i
seixanta decímetres quadrats o la real que efectivament existeixi entre els seus límits ocupant el solar propi de
l`edificació quant a la seva superfície útil i no útil una extensió de cent cinquanta metres quadrats, estant la resta
no edificada destinada a entrades de la casa i jardí; i tot en conjunt afronta: Nord, amb carrer o carretera; Sud,
parcel·la número quaranta-cinc; Est, parcel·la número quaranta-quatre; i Oest, amb carrer o carretera, i part amb
la parcel·la número quaranta-cinc."

Referència cadastral: 6016503EG0361E0001UL

Titulars registrals
JOAN ESTEVE BLASI i CONSUELO REYNER TARRES, són propietaris per parts iguals i amb pacte
de supervivència, de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de CastellPlatja d’Aro, el senyor Manuel Rodríguez, el vint-i-cinc d'octubre de mil nou-cents setanta-dos; per Obra
Nova, en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, el senyor Manuel Rodríguez García,
el vint-i-cinc d'octubre de mil nou-cents setanta-dos; i per Ampliació d’Obra Nova, en escriptura
autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyor Xavier Roca Ferrer, el setze de febrer de mil nou-cents
noranta-nou.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

474,10 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

284,46 m2

Operacions registrals

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 19.159,87 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,83787%.

Plànol PR008
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
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PA009
PR009

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 10.218, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3.168,
llibre 491, foli 203, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Casa-chalet, situada en las parcelas cuarenta y cinco y cuarenta y cinco-bis, de la Urbanización Mont
d'Aro, zona de la "Dona Morta", del término municipal de Castell-Platja d'Aro, hoy calle Noguera, número sietenueve. Está integrada en una sola planta terminando en cubiertas de tejas, y compuesta de sala de estar-comedor,
con chimenea, cocina, lavadero, cuarto de baño, recibidor, tres dormitorios, con una superficie útil de cincuenta y
cinco metros, sesenta y cinco decímetros cuadrados, teniendo una terraza de quince metros, cincuenta y cinco
decímetros cuadrados, y un garaje unido por la parte de atrás, de superficie útil dieciocho metros cuadrados; la
edificación está efectuada sobre una parcela de ochocientos ochenta y seis metros cuadrados, de los cuales el
solar propio de la misma, comprendida tanto la superficie útil, como no útil de ciento seis metros cuadrados, estando
el resto no edificado destinado a jardín y entradas de la casa chalet, y todo en su conjunto, linda: al Norte, parcelas
números cuarenta y cuatro y cuarenta y cuatro-bis; al Sur, carretera de la Urbanización; al Este, parcela número
cuarenta y seis; y al Oeste, carretera de la zona."

Referència cadastral: 6016504EG0361E0001HL

Titulars registrals
MARIA DEL CARMEN RICO ICETA, és propietària de la finca descrita, per Herència, en virtut
d’escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyor Manuel Ángel Martínez García, el 20 de juliol
de 2011, per Adjudicació, en escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyor Manuel Ángel
Martínez García, el vuit de maig de dos mil dotze i per Herència, en virtut d’escriptura autoritzada pel
Notari de Barcelona, el senyor Jose Eloy Valencia Docasar, el 16 de maig de 2003.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data vint-inou de maig de dos mil dotze.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

885,51 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

531,31 m2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 35.786,51 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,56495%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
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PA011
PR011

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 7.271, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3.409, llibre
587, foli 76, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Casa-chalet situada en la parcela treinta y cinco-A del Plan Parcial denominado "Mont d'Aro", en la
zona de Playa de Aro, paraje Treumal, del término municipal de Castell d’Aro, actualmente según Catastro, calle
Noguera 10.. Está compuesto de planta baja y piso, terminando en cubierta de tejas. La planta baja tiene una
superficie útil de veinte metros cuadrados, y está constituida por porche que sirve de garaje, estando íntegramente
abierto, y la planta piso está integrada por dos dormitorios, cocina, comedor, sala de estar y cuarto de baño, con
una superficie útil de cuarenta y dos metros cuadrados. La edificación está construida sobre una parcela de
doscientos ochenta y cuatro metros, ochenta y un decímetros cuadrados, de los cuales lo edificado en cuanto al
terreno, ocupa una superficie de cincuenta y cinco metros cuadrados, estando el resto de la parcela sin edificar
destinada a anchuras de la casa-chalet y jardín. Todo ello en su conjunto, linda: al Norte, con Don Guillermo Aguilar
Cuspinera y camino de Romanyà; al Sur, con la parcela treinta y cinco-B de la propia Urbanización; al Este, con la
calle de la Urbanización; y al Oeste, con camino vecinal de Playa de Aro."

Referència cadastral: 6016512EG0361E0001GL

Titulars registrals
ARTHUR-GUILLAIN JOSEP LEAN LEUTHE, és propietari de la finca descrita, per Compravenda, en
escriptura autoritzada pel Notari de Sant Feliu de Guixols, el senyor Pablo Vazquez Moral, el 7 d’octubre
de 2015.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 18 de
desembre de 2015.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 18 de
desembre de 2015.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

226,55 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

135,93 m2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 9.155,60 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,40038%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
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PA012
PR012

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 9.848, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2897, llibre
370, foli 211, amb la següent descripció registral:
"URBANA. CASA-CHALET situada sobre la parcela treinta y cinco-bis, de la Urbanización denominada "Mont
d'Aro", situada en término municipal de Fanals de Aro, zona de Playa de Aro, del municipio de Castillo de Aro, está
compuesta de planta baja y aprovechando el desnivel del terreno, existe un garaje, que tiene una superficie útil de
veinte metros cuadrados, terminando la edificación en cubierta de tejas; la planta baja, está integrada por sala de
estar-comedor, dos dormitorios, cuarto de baño y cocina, con una superficie de setenta metros cuadrados. La
edificación está efectuada sobre una parcela de doscientos ochenta y cinco metros cuadrados, de los cuales el
solar propio de la edificación comprendida tanto la útil como la no útil ocupa noventa metros cuadrados, estando
el resto no edificado destinado a jardín y entradas de la casa. Y todo en su conjunto linda al Norte, en parte con la
parcela treinta y cinco-A, y en parte con antiguo camino a Calonge; al Sur, con la parcela treinta y cinco-A, y en
parte con calle de Urbanización; y al Oeste, con límite de la finca, y en parte con camino antiguo a Calonge."

Referència cadastral: 6016511EG0361E0001YL

Titulars registrals
BRIGITTE RUTH HAUSELMANN FRITSCHI, és propietària de la finca descrita, per Compravenda, en
escriptura autoritzada pel Notari de Blanes, el senyor Francisco García De La Rosa Homar, el vint-iquatre de juliol de dos mil dos.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) HIPOTECA constituïda per Miguel Chaves Calero a favor de Caisse Regionale De Credit Agricole
Mutuel Sude Mediterranee. Fou constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de Girona, el senyor
Ramon Coll, el trenta de juliol de mil nou-cents noranta-sis.
2) HIPOTECA constituïda per Brigitte Ruth Hauselmann Fritschi a favor de Caisse Regionale De
Credit Agricole Mutuel Sude Mediterranee (Ariege et Pyrenees Orientales) Sucursal en España.
Fou constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de Girona, el senyor Ramon Coll Figa, el vuit de
març de dos mil set.
Al marge de la inscripció/anotació relacionada, hi ha una nota amb data vint-i-sis de febrer de dos mil
nou, acreditativa d'haver-se expedit la certificació de l'article 656 i ss. de la nova Ll.E.C.
3) Ampliat el capital i modificada la hipoteca constituïda a favor de Caisse Regionale De Credit
Agricole Mutuel Sud Mediterranee (Ariege et Pyrenees Orientales) Sucursal en España. Fou
constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de Girona, el senyor Ramon Coll Figa, el vint-i-dos de
gener de dos mil vuit.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Al marge de la inscripció/anotació relacionada, hi ha una nota amb data vint-i-sis de febrer de dos mil
nou, acreditativa d'haver-se expedit la certificació de l'article 656 i ss. de la nova Ll.E.C.
4) Anotació preventiva d'EMBARGAMENT, a favor d’AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
sobre la totalitat de la finca, segons nota de 13 de març de 2020
5) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 13 de
març de 2020.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

299,73 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

179,84 m2
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 12.113,16 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,52971%.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
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PA013
PR013

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 10.338, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2721, llibre
291, foli 113, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Casa chalet ubicada sobre la parcela denominada treinta y cuatro-A, que forma parte del conjunto
integrado por las parcelas treinta y cuatro treinta y cinco del plan parcial de urbanización denominado "Mont d'Aro",
situado en término de Fanals y zona de Playa de Aro, municipio de Castillo de Aro y paraje Dona Morta,
actualmente calle Noguera, número 14. Está integrada por una sola planta terminando en cubierta de tejas. Dicha
planta que tiene una superficie útil de ochenta metros cuadrados está integrada por sala de esta-comedor, tres
dormitorios, cocina, cuarto de baño, a parte de un porche garaje de veinte metros cuadrados. La edificación se
halla integrada sobre una parcela de terreno de cuatrocientos treinta y un metros cuadrados, de los cuales el solar
propio de la edificación comprendida tanto la superficie útil como no útil de la misma, comprende una superficie de
ciento veinte metros cuadrados en total, estando el resto de solar no edificado destinado a jardín y entradas de la
casa. Y todo en su conjunto linda al Norte, con la parcela denominada treinta y cinco-B; al Sur, con la parcela
treinta y cuatro-B; al este, con carretera de la urbanización; y al Oeste, con el antiguo camino de Calonge."

Referència cadastral: 6016510EG0361E0001BL

Titulars registrals
MICHEL JEAN PATERNOTTE i ELIANE GHISLAINE LEILLA AOUDIA, són copropietaris de la finca
descrita per la seva societat conjugal, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Sant
Feliu de Guíxols, el senyor Luis Alberto Fernández Santana, de 20 d’agost de 2020.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 23 de
gener de 2018.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 29 de
juliol de 2020.
3) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 29 de
juliol de 2020.
4) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost sobre la renta de no residents, segons nota de data 11 de setembre de 2020.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

5) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 11 de
setembre de 2020.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

421,51 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

252,91 m2
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 17.034,81 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,74494%.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
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PA014
PR014

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 7.718, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2987, llibre
411, foli 11, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Casa-chalet situada en la parcela número treinta y cuatro-bis de la Urbanización "Mont D’Aro", que
radica en la zona de Playa de Aro, del municipio de Castillo-Playa de Aro, paraje "Dona Morta", de una sola planta
terminando en cubierta de tejas. Está compuesta de sala de estar-comedor con chimenea, tres dormitorios, cuarto
de baño, cocina y porche, que le sirve de garaje. La vivienda tiene una superficie útil de sesenta metros cuadrados,
y el porche que le sirve de garaje una superficie útil de dieciocho metros cuadrados. La edificación tiene una
superficie total construida de ochenta y cinco metros cuadrados, comprendida la superficie útil y no útil, y se halla
construida sobre una parcela de terreno de cuatrocientos treinta y un metros, un decímetros cuadrados, de los
cuales ocupa la edificación, la superficie dicha total en cuanto a su solar, estando el resto no edificado destinado
a entradas y jardín. Todo en su conjunto, linda: Norte, con parcela treinta y tres; Sur, parcela treinta y cuatro; Este,
con calle; y Oeste, con camino vecinal de Calonge a Fanals de Aro. Su número de identificación catastral es el
6016509EG0361E0001OL."

Referència cadastral: 6016509EG0361E0001GL

Titulars registrals
SILVIA VERGEL PUIGDEVALL és propietària d’una meitat indivisa en plena propietat, per
Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Sant Feliu de Guíxols, la senyora Concepción de
los Reyes Arias Gallego, el vint-i-cinc de març de mil nou-cents noranta-nou, i d’una meitat indivisa en
úsdefruit, per herència, segons escriptura pública atorgada davant del Notari de Castell-Platja d’Aro, la
senyora Raquel Miguel Sanz, en data 8 de febrer de 2019.
CARLA VICTORIO VERGEL és propietària d’una quarta part indivisa en nua propietat, per herència,
segons escriptura pública atorgada davant del Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Raquel Miguel
Sanz, en data 8 de febrer de 2019.
JOAN VICTORIO VERGEL és propietari d’una quarta part indivisa en nua propietat, per herència,
segons escriptura pública atorgada davant del Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Raquel Miguel
Sanz, en data 8 de febrer de 2019.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) HIPOTECA constituïda a favor de CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA. Fou constituïda en escriptura
autoritzada pel Notari de Sant Feliu de Guíxols, la senyora Concepción de los Reyes Arias Gallego, el
vint-i-cinc de març de mil nou-cents noranta-nou.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons notes de data 9 de febrer de 2019.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

397,75 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

238,65 m2
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 16.074,32 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,70293%.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA015
PR015

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 7.511, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3478, llibre
625, foli 165, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Casa-chalet situada y construida sobre la parcela número treinta y tres del plano parcial de
Urbanización conocida por Mont d'Aro, de la zona de Playa de Aro, municipio de Castillo de Aro, y paraje "Dona
Morta", compuesta de dos plantas, garaje unido y terminado en una cubierta de tejas árabes. La planta baja que
está dividida en comedor-estar, cocina, aseo y porche exterior, tiene una superficie útil de treinta y tres metros,
sesenta decímetros cuadrados. La planta piso está distribuida en escalera de subida, tres dormitorios dobles,
cuarto de baño completo y terraza y tiene una superficie útil, igual a la de la planta baja, y finalmente el garaje
unido a la casa tiene una superficie útil de dieciocho metros cuadrados. La edificación tiene una superficie útil total
de ochenta y cinco metros, veinte decímetros cuadrados, y se halla construida sobre una parcela de quinientos
trece metros, treinta y cuatro decímetros cuadrados, de los cuales lo edificado incluido la superficie de la casa, en
cuanto al terreno y la del garaje ocupa una extensión de sesenta metros cuadrados, estando en resto de la parcela
no construida destinada a jardín, entrada, y anchura de la casa-chalet. Y todo linda: Norte, parcela número treinta
y cuatro-bis y calle o carretera; sur, parcela número treinta y dos y Carlos Lozano y Guillermo Aguilar."

Referència cadastral: 6016508EG0361E0001YL

Titulars registrals
JORGE RIZQUEZ RUIZ i MARIA DEL PILAR MARCO CASTRO, son copropietaris per parts iguals de
la finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyor Raul
González Fuentes, de 10 de setembre de 2020.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) HIPOTECA constituïda a favor de Maesp Consulting Solutions, SL. Fou constituïda en escriptura
autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyor Sergio González Delgado, el 21 de gener de 2019.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 31 de
gener de 2019.
3) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 19 de
febrer de 2019.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

4) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 24
d’agost de 2020.
5) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 7
d’octubre de 2020.
6) HIPOTECA constituïda a favor de LIBERBANK, SA. Fou constituïda en escriptura autoritzada pel
Notari de Barcelona, el senyor Raul González Fuentes, el 10 de setembre de 2020.
7) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 7
d’octubre de 2020.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

524,20 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

314,52 m2
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 21.184,56 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,92641%.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA016
PR016

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 8749, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3103, llibre
464, foli 96, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Casa-Chalet situada en la parcela número treinta y dos de la Urbanización Mont D Aro, en término
municipal de Castillo de Aro, Paraje Dona Morta. Está compuesto de una sola planta terminado en cubierta de
tejas. Se encuentra integrada por sala de estar-comedor, con terraza y chimenea, tres dormitorios, cocina, cuarto
de baño, con una superficie útil de ochenta y un metros cuadrados y un garaje unido a la misma de superficie
veintitrés metros cuadrados. Se encuentra construido sobre una parcela de terreno de seiscientos treinta y tres
metros cuarenta y cuatro decímetros cuadrados, de los cuales el solar propio de la edificación ocupa una superficie
de ciento treinta metros cuadrados, estando el resto no edificado destinado a jardín y entradas de la casa. Y todo
en su conjunto linda: al Norte, parte con calle y en parte con parcela treinta y tres; al Sur, con límite de la finca; al
Este, con la parcela treinta y uno; y al Oeste, con la citada parcela treinta y tres. "

Referència cadastral: 6016507EG0361E0001BL

Titulars registrals
JUAN ROA VALERO i MONTSERRAT CRUZ SAEZ, són copropietaris per parts iguals de la finca
descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Sabadell, el senyor Andrés
Domínguez Nafria, el vint-i-un de març de dos mil dos.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) HIPOTECA constituïda per Juan Roa Valero i Montserrat Cruz Sáez a favor de Banco de Sabadell,
SA. Fou constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de Sabadell, el senyor Andrés Domínguez
Nafria, el vint-i-un de març de dos mil dos.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

596,53 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

357,92 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 24.107,79 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,05424%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA017
PR017

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 9.194, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3365, llibre
567, foli 200, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Casa-chalet, situada en la parcela número treinta y uno, antes uno, del paraje Dona Morta, de la
Urbanización Mont d'Aro, del término municipal de Castell Platja d'Aro. Está compuesta de una sola planta
terminando en cubierta de tejas, teniendo la edificación un garaje unido, la vivienda propiamente dicha, está
dividida en sala de estar-comedor con chimenea, tres dormitorios, cocina, cuarto de baño y terraza, con una
superficie útil de setenta y siete metros cuadrados, teniendo el garaje una superficie útil de diecisiete metros
cuadrados. La edificación en su conjunto está construida sobre una parcela de terreno de seiscientos treinta y
tres, cuarenta y cuatro decímetros cuadrados, de los cuales la edificación en cuanto a su solar propiamente dicho
y comprendida tanto la superficie útil como no útil ocupa una extensión de ciento veinte metros cuadrados estando
el resto destinado a jardín y entradas de la casa; y todo en su conjunto linda al Norte, con la parcela número
cuarenta y seis; al Sur, con límite de la finca; al Este, con límite de la finca y carretera; y al Oeste, con la parcela
treinta y dos y carretera."

Referència cadastral: 6016506EG0361E0001DL

Titulars registrals
KERSTIN ERIKA STOLL, és propietària en plena propietat de la finca descrita, per Donació, en
escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Maria Teresa Martin Peña, de 23 de
maig de 2016.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons nota de data 29 de març de 2012.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons nota de data 4 de juliol de 2016.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

647,44 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

388,46 m2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva.de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 26.164,82 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,14419%.

Plànol PR017
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
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PA018
PR018

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 26.685, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3422, llibre
595, foli 92, amb la següent descripció registral:
“URBANA. Parcel·la de terreny de la Urbanització “Mont d’Aro” (PR018), del terme municipal de Castell-Platja
d’Aro, amb una superfície de sis-cents trenta-tres metres quadrats i tretze decímetres quadrats, antigues parcel·les
nou i deu. Limita al Nord-est, amb Passeig de Topazi; al Nord-oest, amb parcel·la de la urbanització, de la mateixa
titularitat (PR017); al sud-est amb parcel·la de la urbanització (PR019); i al Sud-oest amb resta de finca de la que
es segrega”.

Referència cadastral: Inclosa en la referència 13123

Titulars registrals
KERSTIN ERIKA STOLL, és propietària en plena propietat de la finca descrita, per Donació, en
escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Maria Teresa Martin Peña, de 23 de
maig de 2016.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l’Impost de Successions i Donacions, segons nota de data 29 de març de 2012.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l’Impost de Successions i Donacions, segons nota de data 4 de juliol de 2016.

Dades urbanístiques
Superfície
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

633,13 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

379,88 m2

Operacions registrals
La finca registral 26.685 prové de segregació efectuada de la finca 15.709, que es ratifica en el present
projecte de reparce·lació.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Confirmar la titularitat de la finca resultant respecte de la finca aportada, sense nova adjudicació de
finca, de conformitat amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents a la finca resultant, de conformitat amb l’article 148 del
Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Cancel·lar la nota de subjecció al projecte de reparcel·lació.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 25.586,91 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,11892%.
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2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA019
PR019

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 26.941, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3.448,
llibre 609, foli 70, amb la següent descripció registral:
“URBANA. Parcela de terreno sita en la Urbanización “Mont d’Aro” (PR019), en termino municipal de Castell-Platja
d’Aro, calle Topazi, número 19, con una superficie de mil ochenta y tres metros setenta y ocho decímetros
cuadrados, antiguas parcelas siete y ocho y parte de la seis. Linda; al Norte, con calle Topazi; al Este, con parcela
de la Urbanización (PR20/021) de Marie Cristine Jabiolle epouse Büchi; al Sur, con suelo no urbanizable, en una
línea recta de once metros cincuenta y un decímetros cuadrados y una línea curva de treinta y cinco metros ochenta
y dos decímetros cuadrados; y al Oeste, con parcela de la urbanización (PA018) de G. Nolte Eichenauer y Erika
Eichenauer. La finca es urbana, indivisible y está calificada para casas unifamiliares aisladas, clave 8B”.

Referència cadastral: inclosa en la referència 6116701EG0361E0001SL.

Titulars registrals
MARIE CRISTINE JABIOLLE, és propietària de la plena propietat de la finca descrita, per Donació, en
escriptura autoritzada pel Notari de Salt, el senyor Vicente Casellas Huertas, de 9 d’agost de 2017.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l’Impost de Successions i Donacions, segons nota de data 1 de setembre de 2017.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 20 de
novembre de 2017.
3) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons notaes de data 12 de
novembre de 2018.

Dades urbanístiques
Superfície
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

1.083,78 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

650,26 m2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Operació jurídica complementària
Per acord de la Junta de Govern Local de 19 d’octubre de 2017 es va aprovar operació jurídica
complementària de distribució de les quotes urbanístiques conforme a la qual la finca registral 26.941
(PR019) restaria amb un percentatge de participació en la reparcel·lació de 1,61884%. Aquesta
operació jurídica complementària es va inscriure en el Registre de la Propietat. Es mantenen els
percentatges de participació aprovats amb la parcel·lació de finca.

Operacions registrals
La finca registral 26.686 prové de segregació efectuada de la finca 18.124, que es ratifica en el present
projecte de reparce·lació.
Confirmar la titularitat de la finca resultant respecte de la finca aportada, sense nova adjudicació de
finca, de conformitat amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol.
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Mantenir les càrregues i gravamens existents a la finca de resultat, de conformitat amb l’article 148 del
Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació que es fixa en un
import de 37.018,79 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,61884%.
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PA020/021
PR020/021

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 26.687, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3422, llibre
595, foli 98, amb la següent descripció registral:
“URBANA. Parcela de terreno sita en la Urbanización”Mont d’Aro” (PR020/021), en termino municipal de CastellPlatja d’Aro, calle Topazi, número 17. Tiene una superficie de mil sesenta y cuatro metros y un decímetro
cuadrados, parte de las antiguas parcelas cinco y seis. Linda: al Norte, calle Topazi; al Este, con parcela de la
Urbanización (PR022) de Carlos Lozano Fabregat; al Sur, con suelo no urbanizable, límite de la urbanización; y al
Oeste, con parcela de la Urbanización (PR19), mediante porción segregada y agrupada a continuación, de la
misma propietaria Doña Marie Cristine Jabiolle epouse Büchi. La finca es urbana, indivisible y está calificada para
casas unifamiliares asiladas, clave 8B”.
Referència cadastral: 6116702EG0361E0001ZL

Titulars registrals
MARIE CRISTINE JABIOLLE, és propietària de la plena propietat de la finca descrita, per Donació, en
escriptura autoritzada pel Notari de Salt, el senyor Vicente Casellas Huertas, de 9 d’agost de 2017.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l’Impost de Successions i Donacions, segons nota de data 1 de setembre de 2017.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 20 de
novembre de 2017.

Dades urbanístiques
Superfície
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

1.064,01 m2

8b

30% a < 50%

0,462 m2/m2

491,57 m2

Operació jurídica complementària

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Per acord de la Junta de Govern Local de 19 d’octubre de 2017 es va aprovar operació jurídica
complementària de distribució de les quotes urbanístiques conforme a la qual la finca registral 26.687
(PR020/021) restaria amb un percentatge de participació en la reparcel·lació de 1,58933%. Aquesta
operació jurídica complementària es va inscriure en el Registre de la Propietat. Es mantenen els
percentatges de participació aprovats amb la parcel·lació de finca.

Operacions registrals
La finca registral 26.687 prové de l’agrupació efectuada de les finques registrals 12.633 i 12.840, que
es ratifica en el present projecte de reparce·lació.
Confirmar la titularitat de la finca resultant, sense nova adjudicació de finca, de conformitat amb l’article
165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir a la finca de resultat les càrregues i gravamens existents a les finques agrupades, de
conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18
de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
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participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 36.343,98 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,58933%.

Plànol PR020/021
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PA022
PR022

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 17.005, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2660, llibre
262, foli 29, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Porción de terreno formada por las parcelas números tres y cuatro, integrantes de la urbanización
Mont d'Aro, del término municipal de Castillo de Aro, zona de Playa de Aro, paraje Treumal, hoy zona de la
Montaña. Tiene una superficie aproximada de mil trescientos sesenta y dos metros cuadrados. Linda al Norte, con
carretera; al Sur, con zona verde; al Este, con las parcelas números uno y dos; y al Oeste, con la parcela número
seis en parte y en parte con calle."

Referència cadastral: 6116703EG0361E0001UL

Titulars registrals
CHERME S.L., és propietari de la finca descrita, per COMPRAVENDA, en escriptura autoritzada pel
Notari de Barcelona, el senyor Juan Francisco Boisan Benito, el dinou de novembre de mil nou-cents
noranta-sis.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

1.828,81 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

1.097,29 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 73.908,23 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 3,23202%.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA023
PR023

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 13.709, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3496, llibre
633, foli 191, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Chalet conocido como el número cincuenta y uno, y enclavado sobre una parcela de terreno formada
por las parcelas de número uno y dos, en el paraje Treumal, del término de Castillo de Aro, hoy zona de Montaña,
Continuación Treumal; se compone de PLANTA SEMISOTANOS, ocupada en parte por porche de treinta y siete
metros, ochenta decímetros cuadrados de superficie, y en parte por el garaje, con una superficie de treinta y dos
metros noventa decímetros cuadrados; y PLANTA BAJA O PRINCIPAL, ocupada por recibidor, pasillo, cocina,
comedor-estar, dos cuartos de baño, lavadero, cuatro dormitorios, y terraza, con una superficie total de ciento
veintiséis metros, noventa decímetros cuadrados, más once metros, noventa y cinco decímetros cuadrados de
terraza. Se halla construido sobre un solar de superficie mil trescientos catorce metros, veinticinco decímetros
cuadrados, y el resto es jardín. Linda en conjunto al Norte con camino o carretera; al Sur, con zona verde; al Este,
parte con zona verde y en parte con carretera de la Urbanización; y al Oeste, con las parcelas números cuatro y
tres de la Urbanización."

Referència cadastral: 6116704EG0361E0001HL

Titulars registrals
MARIA DEL CAMPO LONGARON, és propietària de la finca descrita, per compravenda, en escriptura
autoritzada pel Notari de Barcelonona, el senyor Jesus Benavides Lima, el 20 d’abril de 2021.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 13 de
juliol de 2021.
2) HIPOTECA constituïda a favor de CAIXABANK, SA. Fou constituïda en escriptura autoritzada pel
Notari de Barcelonona, el senyor Jesus Benavides Lima, el 3 de maig de 2021.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

1.288,05 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

722,83 m2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 52.054,15 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 2,27634%.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA025
PR025

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 24.378, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3182, llibre
498, foli 134, amb la següent descripció registral:
" URBANA: Parcel·la de terreny número vint-i-sis A, assenyalada amb el número trenta-vuit al carrer Topazi de
la Urbanització Mont d'Aro, paratge Treumal, del terme municipal de Castell-Platja d'Aro. Té una superfície de siscents dos metres vuitanta-tres decímetres quadrats. Afronta al Nord, amb el carrer Topazi; al Sud, amb finca de
"Eurobrava, S.A." i amb Passeig Amatista; a l'Est, amb resta de finca destinada a zona verda; i a l'Oest, amb
parcel·la vint-i-sis B."

Referència cadastral: 6216134EG0361E0001SL

Titulars registrals
FEDERICO BASTIDA AIXELA, és propietari de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura
autoritzada pel Notari de Palamós, la senyora Maria Pilar Raneda Cuartero, el 30 d’octubre de 1998.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) SERVITUT DE CANALITZACIO D'AIGUES RESIDUALS sobre aquesta finca, predi servent, a favor
de la finca 24379 de Castell-Platja d'Aro, predi dominant, la qual servitud queda condicionada al canvi
de titularitat de les finques. Objecte de la servitud: La instal·lació en tot el límit nord del predi servent,
d'un tub soterrat entre quaranta i vuitanta centímetres de profunditat, destinat a la canalització d’aigües
residuals que des de el límit est del predi dominant transcorre per tot el límit nord del predi servent fins
arribar a l'arqueta sifònica situada junt al límit est del predi servent, mitjançant la qual comunica amb la
claveguera del carrer Topazi.
Notari : MIGUEL BENET MANCHO
Població : PALAMOS
Data escriptura : 01/07/2005
Inscripció : 2ª
Data inscripció : 20/09/2005
Tom/Llibre/foli : 3182/498/134
Finca : 24378

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

633,36 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

380,02 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 25.596,33 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,11933%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA026
PR026

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 24.379, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3196, llibre
503, foli 86, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Habitatge unifamiliar edificant sobre la parcel·la de terreny número vint-i-sis B, assenyalada amb
el número trenta-sis al carrer Topazi de la Urbanització Mont d'Aro, paratge Treumal, del terme municipal de
Castell- Platja d'Aro. La parcel·la té una superfície de sis-cents dos metres vuitanta-tres decímetres quadrats.
L'habitatge consta de planta soterrani, planta baixa i planta primera. La planta soterrani té una superfície construïda
de cinquanta-tres metres vint decímetres quadrats i es destina a garatge i instal·lacions de gas i la caldera. La
planta baixa té una superfície construïda de vuitanta-un metres quaranta-cinc decímetres quadrats i es destina a
habitatge, distribuït en rebedor, porxo, tres dormitoris, bany, lavabo i terrassa_. I la planta primera té una superfície
construïda de noranta-vuit metres noranta-cinc decímetres quadrats, i es destina a habitatge, distribuït en sala
d'estar-menjador, cuina, bany, un dormitori, pas i porxo. La total superfície construïda es de dos-cents trenta-tres
metres seixanta decímetres quadrats, i la superfície d'ocupació de la parcel·la és de cent cinquanta-tres metres
cinquanta-nou decímetres quadrats. La resta de superfície no edificada es destina a accessos, i a jardí o pati.
Afronta al Nord, amb el carrer Topazi; al Sud, amb finca de "Eurobrava, S.A."; a l'Est, amb parcel·la vint-i-sis A; i a
l'Oest, amb límit de la Urbanització.

Referència cadastral: 6216133EG0361E0001EL

Titulars registrals
OLEG TSEPITSIN, és propietari de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel
Notari de Palamós, el senyor Rafael Moreno Olivares, el dos d'octubre de dos mil sis.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) SERVITUT DE CANALITZACIO D'AIGUES RESIDUALS sobre la finca registral 24378 de CastellPlatja d'Aro, predi servent, a favor de la finca d'aquest número, predi dominant, la qual servitud queda
condicionada al canvi de titularitat de les finques. Objecte de la servitud: La instal·lació en tot el límit
nord del predi servent, d'un tub soterrat entre quaranta i vuitanta centímetres de profunditat, destinat a
la canalització d’aigües residuals que des de el límit est del predi dominant transcorre per tot el límit
nord del predi servent fins arribar a l'arqueta sifònica situada junt al límit est del predi servent, mitjançant
la qual comunica amb la claveguera del carrer Topazi.
Notari : MIGUEL BENET MANCHO Població : PALAMOS
Data escriptura : 01/07/2005 Inscripció : 4ª
Data inscripció : 20/09/2005 Tom/Llibre/foli : 3196/503/84
Finca : 24379

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2) HIPOTECA constituïda per Oleg Tsepitsin a favor de Caixa d’Estalvis de Catalunya. Fou
constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de Palamós, el senyor Rafael Moreno Olivares, el dos
d'octubre de dos mil sis.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

588,81 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

353,29 m2
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 23.795,94 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,04060%.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA027
PR027

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 12.112, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3059, llibre
445, foli 89, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Parcela de terreno denominada número cuarenta antes diez del Plano Parcial de Urbanización "Mont
d'Aro", en termino de Fanals, hoy zona de Playa de Aro, del municipio de Castillo de Aro y paraje Dona Morta, de
superficie seiscientos treinta y siete metros, ocho decímetros cuadrados, equivalentes a dieciséis mil setecientos
setenta y seis con quince palmos cuadrados, y Lindante al Norte, limite de finca; al Sur, con la parcela número
cuarenta y uno de los señores Comerma; al Este, con Trinidad García; y al Oeste, con calle de la propia
Urbanización."

Referència cadastral: 6216102EG0361E0001SL

Titulars registrals
SANTOS JIMENEZ APARICIO, és propietari de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura
autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, el senyor Vicente Casellas Huertas, el dos de febrer de
dos mil un.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

656,96 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

394,18 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 26.550,09 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,16104%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
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3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA028
PR028

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 9.849, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3.284 , llibre
538, foli 99, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Casa-chalet situada sobre la parcela cuarenta y una sita de la Urbanización denominada Mont d'Aro
y paraje conocido por "Dona Morta", sita en el término municipal de Castillo de Aro, está compuesto por planta
semisótano aprovechando un desnivel que existe en el terreno, y planta baja, terminando en cubierta de tejas. La
planta semisótano está compuesta por sala de estar-comedor, cocina y un garaje unido, ocupando una superficie
útil de treinta y seis metros cuadrados, más veinticuatro metros cuadrados destinados al garaje. Y en planta baja
que se comunica con la anterior mediante escalera interior, está compuesta de tres dormitorios y un cuarto de
baño, con una superficie útil de treinta y seis metros cuadrados. El chalet se encuentra edificado sobre una parcela
de terreno de seiscientos treinta y siete metros cuadrados, de los cuales el solar propio de la edificación
comprendida tanto la superficie útil como no útil del mismo, ocupa una superficie y con relación a la planta baja del
mismo, de sesenta metros cuadrados, estando el resto del solar no edificado destinado a entradas y jardín. Y todo
en su conjunto linda al Norte, con la parcela cuarenta; al Sur, con la parcela cuarenta y dos; al Oeste, con calle de
la Urbanización; y al Este, con límite de la mayor finca."

Referència cadastral: 6216103EG0361E0001ZL

Titulars registrals
BENNIE DE LEEUW, és propietari de la finca descrita, per Compravenda, en virtud escriptura
autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Raquel Miguel Sanz, de 10 de desembre de
2019.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 9 de
gener de 2020.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

677,17 m2

8b

30% a <50%

0,462 m2/m2

312,85 m2

Operacions registrals

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 21.072,09 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,92149%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 12.047, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3087, llibre
456, foli 56, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= VIVIENDA UNIFAMILIAR aislada compuesta de planta baja, planta altillo y rematada con
cubierta de teja árabe, construida sobre la parcela número CUARENTA Y DOS de la Urb. Mont D'Aro,
Passeig Topazi, 30 en término municipal de Castell Platja D'Aro. La Planta baja está ocupada por paso,
cocina, un baño, comedor-estar, dos dormitorios y terraza, con una superficie edificada de sesenta y
ocho metros cuadrados. La planta altillo está ocupada por una habitación con una superficie construida
de trece metros cuadrados. La superficie útil total de las dos plantas es de setenta metros, quince
decímetros cuadrados. Ambas plantas se comunican mediante escalera interior. El resto del solar no
ocupado por la edificación está destinado a jardín y accesos y todo en su conjunto conserva los mismos
linderos que los señalados para el solar, que es el denominado número cuarenta y dos, antes doce del
Plan Parcial de Urbanización denominado "Mont d'Aro", en término de Fanals de Aro, hoy zona de
Playa de Aro, del municipio de Castillo de Aro, y paraje Dona Morta, de superficie seiscientos seis
metros, ocho decímetros cuadrados, equivalentes a quince mil novecientos sesenta palmos cuadrados;
y lindante al Norte, con la parcela número cuarenta y uno de los señores Comerna; al Sur y Este, con
calle; y al Oeste, con Trinidad Garcia."
Referència cadastral: 6216104EG0361E0001UL

Titulars registrals
SERGI BOIX ESTEVA, és copropietari de la finca descrita, respecte a una meitat indivisa en plena
propietat, , per Donació, en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora MARIA
TERESA MARTIN PEÑA, el 21 d’abril de 2004.
GEMMA CALLS BOHIGAS, és copropietària de la finca descrita, respecte a una meitat indivisa en
plena propietat, , per Donació, en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora
Raquel Miguel Sanz, el 15 de novembre de 2018.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) HIPOTECA constituïda per Sergi Boix Esteva a favor de Caixa d’Estalvis de Girona. Fou constituïda
en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Maria Teresa Martín Peña, el
vint-i-vuit d'abril de dos mil quatre.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 10 d’abril
de 2017.
3) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 24 d’abril
de 2018.
4) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons nota de data 20 de desembre de 2018.
5) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 7 d’agost
de 2019.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

599,16 m2

8b

30% a <50%

0,462 m2/m2

276,81 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 18.644,60 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,81533%.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA030
PR030

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 7.942, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3422, llibre
595, foli 101, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Porción de terreno destinada a la edificación, señalada con el número doscientos treinta y cuatro
del Plano Parcelario de la Urbanización Treumal de Dalt, del término municipal de Castillo de Aro, de superficie
quinientos cincuenta y dos metros, veintiún decímetros cuadrados, lindante al Norte, limite de la finca; al Sur, calle
de la Urbanización; al Este, parcela doscientos treinta y tres, resto de finca; y al Oeste, calle de la Urbanización y
limite de finca."

Referència cadastral: 6216105EG0361E0001HL

Titulars registrals
GEORGES HENQUET, és propietari de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada
pel Notari de Castell-Platja d’Aro, el senyor Manuel Rodríguez, el quatre d'abril de mil nou-cents setanta.

Càrregues
La finca està afecta lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

553,65 m2

8b

30% a <50%

0,462 m2/m2

255,79 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 17.228,80 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,75342%.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA031
PR031

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 7.941, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2983, llibre
410, foli 185, amb la següent descripció registral:
"URBANA.- Parcela de terreno destinada a la edificación, señalada con el número doscientos treinta y tres del
Plano Parcelario de la Urbanización Treumal de Dalt, del término municipal de Castillo de Aro, de superficie
seiscientos cuarenta y tres metros y noventa y dos decímetros cuadrados. Lindante al Norte limite de finca; al Sur,
calle de la urbanización; al Este parcelas doscientos treinta y uno y doscientos treinta y dos, resto de finca; y al
Oeste, parcela doscientos treinta y cuatro, resto de finca."

Referència cadastral: 6216106EG0361E0001WL

Titulars registrals
ALICIA GIL YAGUE, és nua propietària de la finca descrita, en quant a una meitat indivisa per
Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Palamós, el senyor Ramón Castelló Gorgues, el
27 de febrer de 2017, i en quant a una meitat indivisa per Donació, en escriptura autoritzada pel Notari
de Barcelona, la senyora, el 27 d’octubre de 2020.
NATIVIDAD YAGUE GUTIÉRREZ, és titular de l’usdefruït vitalici, per Compravenda, en escriptura
autoritzada pel Notari de Palamós, el senyor Ramón Castelló Gorgues, el 27 de febrer de 2017

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 22 de
setembre de 2016.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 29 de
març de 2017.
3) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost sobre a renta de no Residents, segons nota de data 29 de març de 2017.
4) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons nota de data 15 de desembre de 2020.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

571,50 m2

8b

30% a <50%

0,462 m2/m2

264,03 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 17.783,81 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,77769%.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA032
PR032

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 6.726, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3423, llibre
596, foli 90, amb la següent descripció registral:
"URBANA. Vivienda unifamiliar compuesta de planta baja y planta piso rematada por cubierta de teja árabe, sita
en el término de Castell d`Aro, Barrio de Fanals, paraje Treumal; la planta baja se compone de recibidor cocina,
comedor-estar, baño, aseo dos dormitorios y terraza, con una superficie de ciento setenta y dos metros cuadrados,
y la planta piso se destina a un estudio-mirador, de superficie dieciocho metros cuadrados; ambas plantas se
comunican entre sí por escalera interior. Además existe construida una planta semisótano destinada a cocinacomedor auxiliar, un baño, trastero, y pasillo que conecta con la planta superior por una escalera y dos terrazas,
de superficie útil de ciento un metros noventa y ocho metros cuadrados. Construida sobre la parcela señalada con
el número doscientos treinta y uno de la Urbanización "Treumal de Dalt" de superficie mil cuarenta y tres metros
cuadrados, estando la parte del mismo no edificada, destinada a jardín y accesos. Linda en su conjunto, al Norte,
con Francisco Viñals Barrera; al Sur, con parcelas números doscientos treinta y doscientos treinta y dos, ambas
de la propia urbanización; al Este, con la parcela número doscientos veintinueve de la misma urbanización; y al
Oeste, con la parcela doscientos treinta y tres de la Urbanización."

Referència cadastral: 6216131EG0361E0001IL

Titulars registrals
BUILDINGCENTER, SA, és propietària de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura
autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Raquel Miguel Sanz, de 29 de desembre de
2017.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 25
d’octubre de 2016.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 16 de
novembre de 2016.
3) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 18 de
gener de 2018.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

4) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 22 de
gener de 2018.
5) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 24 de
gener de 2018.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

1.071,31 m2

8b

30% a <50%

0,462 m2/m2

494,95 m2
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 33.337,47 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,45785%.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA033
PR033

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 6.896, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3142, llibre
480, foli 97, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Parcela de terreno destinada a la edificación señalada con el número 229-B del Pasaje Amastista,
del plano parcelario de la Urbanización Treumal de Dalt, Pasaje Amatista, del término municipal de Castillo de Aro,
de superficie trescientos sesenta y cinco metros cincuenta decímetros cuadrados. Lindante al Norte, con calle de
la Urbanización; al Sur, con parcela 230; al Este, con parcela 229-A; y al Oeste, con parcela 231. Sobre la misma
hay construida una VIVIENDA UNIFAMILIAR aislada compuesta de planta baja solamente, rematada por teja
árabe. Está distribuida en recibidor, aseo, cuarto de costura, salón-comedor-cocina, dos dormitorios y terraza, con
una superficie construida de cincuenta y ocho metros cuadrados. El resto del solar no ocupado por la edificación
está destinado a jardín y accesos y todo su conjunto conserva los mismos linderos que los señalados para el solar."

Referència cadastral: 6216130EG0361E0001XL

Titulars registrals
MARTIN COSTA COMAS, és propietari de la finca descrita, per Herència, en escriptura autoritzada pel
Notari de Sant Feliu de Guíxols, el senyor Luis Alberto Fernández Santana, de 17 d’abril de 2018

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 25 de
juliol de 2019.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons nota de data 12 d’agost de 2019.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

361,00 m2

8b

30% a <50%

0,462 m2/m2

166,78 m2

Operacions registrals

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 11.233,51 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,49124%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
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PA034
PR034

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 7.249, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2866, llibre
356, foli 10, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Parcela de terreno destinada a la edificación, señalada con el número doscientos veintinueve-A, del
plano de parcelación de la Urbanización "Treumal de Dalt", del término municipal de Castillo de Aro, de superficie
trescientos setenta y siete metros, sesenta y un decímetros cuadrados, sobre la que hay construida una vivienda
unifamiliar aislada, compuesta de planta baja solamente rematada por cubierta de teja árabe. Se distribuye en
tres dormitorios, aseo, cocina, comedor-estar y terraza, con una superficie construida de cincuenta y cinco, sesenta
y cinco metros cuadrados. El resto del solar no edificado, está destinado a jardín y accesos, y todo en su conjunto
linda: al Norte, con calle de la Urbanización; al Sur, parcela número doscientos veintiocho; al Este, parcela
doscientos veintisiete-B; y al Oeste, parcela doscientos veintinueve-B."

Referència cadastral: 6216129EG0361E0001JL

Titulars registrals
RAFAEL MUÑOZ LUQUE i AURORA MOYANO MOREJON, amb caràcter ganancial, son propietaris
de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, el
senyor Alejandro Miguel Velasco Gómez, l’ú de juny de mil nou-cents noranta-cinc.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

363,78 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

218,27 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 14.701,63 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,64291%.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA035
PR035

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 8.410, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2424, llibre
213, foli 74, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Casa-vivienda situada en la Urbanización Treumal, con el número trescientos veinte y siete-B, del
término municipal de Castillo de Aro; compuesta de planta baja, ocupada por sala de estar-comedor, cocina, cuarto
de aseo, dos dormitorios, trastero y terrazas, con una superficie útil de cincuenta y dos metros cuadrados; y de
planta piso, ocupada por un dormitorio y un cuarto de baño, con una superficie aproximada útil de treinta metros
cuadrados. La edificación está acabada en cubierta de tejas y se halla construida sobre un solar de superficie
trescientos noventa y cinco metros y cincuenta y cinco decímetros cuadrados, de los que la edificación
considerando tanto la superficie útil y la no útil, ocupa unos setenta metros cuadrados y el resto está destinado a
jardín y accesos y todo en su conjunto, linda: al Norte, con calle de la Urbanización por donde tiene su acceso; al
Sur, con "Treumal, S.A."; al Este, en parte con la parcela doscientos veinte y siete-A, de Don Victoriano Torres
Abad y parte con "Treumal, S.A."; y al Oeste, con la parcela doscientos veinte y nueve-A, de Don Pierre Geroges
Jabidle."

Referència cadastral: 6216128EG0361E0001IL

Titulars registrals
GUSTAVO ADOLFO THEM HARTMANN, és propietari de la finca descrita, per Adjudicació, en
escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyor Hugo Lincoln Pascual, el vint de desembre de
2013.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons notes de data 13 de març de 2014.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 13 de
març de 2014.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

413,38 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

248,03 m2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 16.706,12 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,73056%.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA036
PR036

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 10.210 , inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3356,
llibre 563, foli 11, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Casa-torre sita en término municipal de Castillo de Aro, de planta baja con cubierta de terraedo, de
superficie cincuenta metros cuadrados, más cinco metros cuadrados de terraza. Se halla edificada sobre una
parcela de terreno señalada con el número doscientos veintisiete-A, en la Urbanización Treumal de Dalt, de
superficie trescientos metros cuadrados. Linda: al Norte, con calle de la Urbanización por donde tiene su acceso;
al Sur, parte con parcela doscientos veinticinco y parte con la doscientos veintisiete-B, y resto de finca; al Este,
con parcela doscientos veinticinco resto de finca; y al Oeste, con parcela doscientos veintisiete-B resto de finca."

Referència cadastral: 6216127EG0361E0001XL

Titulars registrals
CORAL HOMES S.L., és propietària de la finca descrita, per Aportació, en escriptura autoritzada pel
Notari de Madrid, el senyor Antonio Morenes Giles, de 16 de novembre de 2018.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons notes de data 9 de
setembre de 2016.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 6 de
març de 2019.
3) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 26 de
març de 2019.
4) Afecta als drets des tempteig i retracte a favor de la Generalitat de Catalunya.per un termini de 12
anys des de l’entrada en vigor de la Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures urgents per millorar l’accés
a l’habitatge, segons nota de 26 de març de 2019.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

318,60 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

191,16 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ì87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6fÇ{ÃZÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 12.875,63 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,56305%.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA037
PR037

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 18.454, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2726, llibre
294, foli 9, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Parcela de terreno destinada a la edificación, señalada con el número doscientos treinta y dos del
Plano parcelario de la Urbanización Treumal de Dalt, del término municipal de Castillo de Aro, cuya superficie es
de seiscientos noventa y dos metros, dos decímetros cuadrados. Lindante al Norte, parcela doscientos treinta y
uno de Lucie Marie Kessels mediante límite de finca; Sur, calle de la Urbanización por donde tiene acceso,
constitutiva de la finca matriz de que se segrega; Este, parcela doscientos treinta de Carmen Sala Goiri; y Oeste,
parcela doscientos treinta y tres, de Lucie Marie Kessels. Sobre la descrita parcela existe construida una VIVIENDA
UNIFAMILIAR aislada compuesta de planta baja solamente y rematada por cubierta de teja árabe. Está ocupada
por paso, vestíbulo, cocina, aseo, baño, comedor-estar, tres dormitorios y terraza, con una superficie útil de ciento
un metros cuarenta y ocho decímetros cuadrados y construida de ciento dieciocho metros ochenta y cinco
decímetros cuadrados. El resto del solar no ocupado por la edificación está destinado a jardín y accesos y todo en
su conjunto conserva los mismos linderos que los señalados para el solar."

Referència cadastral: 6216107EG0361E0001AL

Titulars registrals
CHRISTINE KNEBEL i ANDREA ULRIKE KNEBEL-KYRIAKIDIS, són cpropietaris de la finca descrita,
per parts iguals, per Donació, en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora
Maria Teresa Martín Peña, el 17 d’agot de 2018.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons notes de data 30 d’octubre de 2018.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

638,67 m2

8b

30% a <50%

0,462 m2/m2

295,07 m2

Operacions registrals

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ì87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6fÇ{ÃZÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 19.874,51 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,86912%.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA038
PR038

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 14.690, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2452, llibre
218, foli 113, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Parcela de terreno, destinada a la edificación, señalada con el número doscientos treinta del plano
parcelario de la Urbanización "Treumal de Dalt", del término municipal de Castillo de Aro, de superficie seiscientos
cincuenta y tres metros, treinta y nueve decímetros cuadrados, que linda al Norte, con parcela doscientos veinte y
nueve-B, propia de la señora Sala y parcela número doscientos treinta y uno de Doña Lucie Mª Kessels; al Sur,
con calle de la Urbanización, por donde tiene su acceso; al Este, con la parcela doscientos veinte y ocho, de P.M.B.
de Nieuwnhuis o sucesores; y al Oeste, con la parcela doscientos treinta y dos de "Treumal, S.A."."

Referència cadastral: 6216108EG0361E0001BL

Titulars registrals
TRUST & RUSH INTERNATIONAL S.L., és propietària de la finca descrita, per Adjudicació, segons
títol judicial de 21 de març de 2018.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons notes de 13 de
setembre de 2018.
2) Anotació preventiva d’ EMBARGAMENT, a favor de AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
sobre segons nota de 23 de juliol de 2021.
3) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 23 de juliol
de 2021.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

640,90 m2

8b

30% a <50%

0,462 m2/m2

296,10 m2

Operacions registrals

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Inscriure en el Registre de la Propietat l’afecció real de la finca al compliment de les càrregues
urbanístiques i al pagament de les despeses inherents al sistema de reparcel·lació.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 19.943,89 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,87215%.
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PA039
PR039

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 7.930, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3489, llibre
630, foli 155, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Parcela de terreno señalada de número doscientos veintiocho en el plano parcelario de la
Urbanización Treumal de Dalt, actualmente también calle Topazi, número 20, del término de Castell d’Aro, con una
superficie de setecientos trece metros, sesenta y cuatro decímetros cuadrados (713,64), de los cuales ciento
setenta y seis metros y diecinueve decímetros cuadrados (176,19) están ocupados por las edificaciones y
quinientos treinta y siete metros y cuarenta y cinco decímetro cuadrados (537,45). En su interior se halla construido
un edificio destinado a vivienda unifamiliar, compuesto de planta baja y una planta de altura o torreón. La planta
baja tiene una total superficie útil de ciento veintidós metros, noventa y seis decímetros cuadrados, de los que
treinta y ocho metros, ocho decímetros cuadrados, corresponden a porche, distribuyéndose los restantes ochenta
y cuatro metros, ochenta y ocho decímetros cuadrados, en comedor-sala de estar, cocina, tres dormitorios, baño
y aseo. La planta de altura o torreón, a la que se accede por escalera exterior que arranca de la planta baja, tiene
una superficie útil de veinte metros cuadrados, destinándose a una habitación. En la parte sur-oeste del jardín
existe construido un garaje de solo planta baja. Ocupa una superficie de parcela de treinta y ocho metros y
veintiocho decímetros cuadrados (38,28), coincidente con su superficie construida. Tabién hay construida junto al
garaje una piscina descubierta de superficie total dieciséis metro y cincuenta y ocho decímetros cuadrados (16,58).
Linda la total finca: al frente, Sur, con calle Topazi, por donde tiene su entrada; al fondo, Norte, con fincas sitas en
Passeig Ametista, número 21 (ref. catastral 6216128EG0361E0001IL), número 23 (ref. catastral
6216129EG0361E0001JL), y número 25 (ref. catastral 6216130EG0361E0001XL); a la izquierda, entrando, Oeste,
con finca sita en calle Topazi, número 22 (ref. catastral 6216108EG0361E0001BL); y a la derecha entrando, Este,
con finca sita en la calle Topazi, número 18 (ref. catastral 6216110EG0361E0001AL)”.

Referència cadastral: 6216109EG0361E0001YL

Titulars registrals
RAUL CASADO SOLANO, és propietari de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura
autoritzada pel Notari de Sant Feliu d Guíxols, el senyor Pablo Vázquez Moral, de 29 de setembre de
2020.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 9 de juny de
2020.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 21 d’octubre
de 2020.
3) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 16 de
desembre de 2020.
4) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons notes de 29 de març
de 2021.
5) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost sobre la renta de no Residents, segons nota de 29 de març de 2021.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

735,94 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

441,56 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 29.741,38 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,30060%.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA040
PR040

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 24.046, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3163, llibre
489, foli 190, amb la següent descripció registral:
"Chalet.- enclavado en la parcela número doscientos veinticinco de la Urbanización Treumal de Dalt, sita en
término municipal de Castell d'Aro, compuesto de semisótano, destinado a garaje, con una superficie edificada de
cuarenta y cuatro metros, treinta decímetros cuadrados; planta baja, ocupada por comedor-estar, cocina, cuarto
de baño y una habitación, con una superficie edificada de setenta y tres metros, diez decímetros cuadrados; y
planta piso, ocupada por un cuarto de baño y dos dormitorios, con una superficie edificada de sesenta y seis
metros, noventa y cinco decímetros cuadrados; se halla construida sobre una parcela de terreno de superficie mil
diecinueve con dieciocho metros cuadrados, de los que lo edificado ocupa setenta y tres metros, diez decímetros
cuadrados, y el resto es jardín. Linda en junto, al Norte, con Passeig de l'Ametista; al Sur, con parcela número
doscientos veintiséis; al Este, parte con la parcela número doscientos veintidós y parte con la número doscientos
veintiuno; y al Oeste, parte con la parcela doscientos veintisiete-A y parte con la número doscientos veintisiete-B."

Referència cadastral: 6216126EG0361E0001DL

Titulars registrals
FREIMUT GRIMM i ANETA DOROTA GRIMM, són copropietaris per parts iguals de la finca descrita,
per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Raquel Miguel
Sanz, de 12 de juliol de 2019.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons notes de 6 de novembre de 2017.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons nota de 30 de maig de 2018.
3) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 29 d’agost
de 2019.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

1.013,12 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

607,87 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ì87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6fÇ{ÃZÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 40.943,23 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,79046%.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA041
PR041

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 11.799, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3163 ,
llibre 489, foli 186, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Parcela de terreno destinada a la edificación, señalada con el número doscientos veintiséis del plano
parcelario de la Urbanización Treumal de Dalt, del término municipal de Castillo de Aro, de superficie setecientos
diez metros con sesenta y ocho decímetros cuadrados. Lindante al Norte, con finca segregada; al Sur, con Passeig
de Topazi; al Este, con la parcela doscientos veintiuno; y al Oeste, con la parcela doscientos veintiocho y en muy
pequeña parte con la parcela doscientos veintisiete-B."

Referència cadastral: 6216110EG0361E0001AL

Titulars registrals
DOMINIQUE RAYMOND LUC BOUNHOURET, és propietari de la finca descrita, per Compravenda,
en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Raquel Miguel Sanz, el vint de
març de dos mil quinze.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 13 d’abril
de dos mil quinze.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

698,43 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

419,06 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 28.225,89 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,23432%.
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA042A
PR042A

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 10.260, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3422, llibre
595, foli 105, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= PROPIEDAD NUMERO UNO.- Vivienda denominada número uno, situada en la planta baja de la
casa-chalet, que radica en la parcela doscientos veintidós, de la Urbanización Treumal de Dalt, del término
municipal de Castillo de Aro. Tiene una superficie útil de setenta y cuatro metros, noventa y nueve decímetros
cuadrados, y está compuesta de sala de estar, comedor, cocina, aseo, cuarto de baño, recibidor, dos dormitorios,
cocina y terraza; que linda por sus cuatro costados con terreno propio de la parcela citada. Su cuota es de un
cincuenta por ciento."

Referència cadastral: 6216125EG0361E0001RL

Titulars registrals
PAULETTE ELISABETH CASIER i ROGER VERSCHUEREN, amb caràcter ganancial, són propietaris
de la finca descrita, per Propietat Horitzontal, en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro,
el senyor Manuel Rodríguez, el nou de març de mil nou-cents setanta-quatre.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 14 d’octubre
de 2016.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons notes de 21 de
novembre de 2019.
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons notes de 4 d’octubre
de 2021.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

830,71 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

498,43, m2

Divisió Propietat Horitzontal
(PH)

Quota PH

Sostre atribuïble

Sí

50%

249,215, m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 16.785,94 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,73405%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA042B
PR042B

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 10.261, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3422, llibre
595, foli 107, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= PROPIEDAD NUMERO DOS.- Vivienda denominada número dos, situada en la planta primera, de la
casa-chalet, que radica en la parcela doscientos veintidós, de la Urbanización Treumal de Dalt, del término
municipal de Castillo de Aro. Está compuesta de sala de estar-comedor, cocina, recibidor, cuarto de baño, dos
dormitorios y terraza; con una superficie útil de setenta y cuatro metros, treinta y un decímetros cuadrados; que
linda al Norte, Sur, Este y Oeste, en su proyección vertical con vuelo del terreno de la propia finca. Su cuota es de
un cincuenta por ciento."

Referència cadastral: 6216125EG0361E0002TB

Titulars registrals
LIDIA ALBERTI MAS i JOSE DELGADO FARRE, són propietaris per parts iguals de la finca descrita,
per Propietat Horitzontal, en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, el senyor Manuel
Rodríguez, el nou de març de mil nou-cents setanta-quatre.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

830,71 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

498,43, m2

Divisió Propietat Horitzontal
(PH)

Quota PH

Sostre atribuïble

Sí

50%

249,215, m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 16.785,94 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,73405%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
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PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 11.798, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3222, llibre
516, foli 102, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= HABITATGE UNIFAMILIAR aïllat situat a la parcel·la senyalada amb el número dos-cents vint-i-u del
plànol parcel·lari de la Urbanització treumal de Dalt, carrer Topazi, números 16-14, del terme municipal de CastellPlatja d'Aro. Dita parcel·la té una superfície de nou-cents noranta-sis metres cinquanta-set decímetres quadrats.
Es compon d'una planta semisoterrani destinada a garatge i una planta baixa destinada a habitatge, que ocupa
una superfície de cent setanta-sis metres setanta decímetres quadrats de parcel·la sobre la qual s'assenta,
destinant-se la part no edificada a pati i jardí. La planta vivenda té una superfície construïda de cent cinquanta-sis
metres quaranta decímetres quadrats, més dos porxos amb una superfície total de vint metres trenta decímetres
quadrats (computats al 100%); té una superfície útil de cent trenta metres setanta decímetres quadrats i està
distribuïda en vestíbul d'accés a l'escala interior, sala d'estar-menjador, cuina, bany complet, tres habitacions
dobles i una habitació tipus suite. La planta semisoterrani té una superfície construïda de cent deu metres deu
decímetres quadrats, i es destina íntegrament a garatge. Limita en el seu conjunt: pel seu front, Sud, en línia de
dinou, cinquanta metres, amb el carrer Topazi; per la dreta entrant, Est, en línia de quaranta-sis, cinquanta metres,
amb parcel·la número dos-cents quinze; per l'esquerra, Oest, en línea de cinquanta-dos, setanta metres, amb
parcel·la número dos-cents vint-i-sis; i pel fons, Nord, en línea de set, zero cinc metres, amb parcel·la dos-cents
vint dels senyors Walter i Emy Lamarche i en línia de tretze, setanta-cinc metres, amb parcel·la número dos-cents
vint-i-dos de José Delgado."

Referència cadastral: 6216111EG0361E0001BL

Titulars registrals
SALVADOR COTET PUJADAS i SUSANA CALDERON FELIPE, són propietaris per parts iguals de
la finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la
senyora Maria Teresa Martín Peña, el vint-i-nou de juliol de dos mil cinc; per Obra Nova en Construcció,
en escriptura autoritzada pel Notari de Girona, el senyor Francisco Vivas Arjona, el disset de maig de
dos mil deu; i per Ampliació d’Obra Nova, en escriptura autoritzada pel Notari de Girona, el senyor José
María Mateu García, el cinc de novembre de dos mil dotze.

Càrregues

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Degut a la sol·licitud i obtenció per part de la senyora Susana Calderón Felipe de la llicència municipal
per a la construcció d'un habitatge unifamiliar i una piscina sobre la finca d'aquest número, i que una
de les condicions de l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro és
l'establiment d'una garantia de vint-i-quatre mil tres-cents noranta un euros amb cinquanta cèntims
corresponent a la previsió del cost de les obres de reurbanització de la UA T2 Mont d'Aro que
correspondran a la finca d'aquest número, la senyora Susana Calderón Felipe es compromet, accepta
i obliga a dipositar a l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro la suma de deu mil euros en concepte de
garantia per les obres de reurbanització. A dipositar al mateix Ajuntament la quantitat restant de catorze
mil tres-cents noranta-un euros, prèviament a la petició de la llicència municipal de primera ocupació,
tot disposant que el complement de la total suma en concepte de garantia per les obres d'urbanització
sigui condició indispensable per a l'atorgament de la llicència municipal de primera ocupació de
l’immoble.
Notari : AJUNTAMENT CASTELL-PLATJA D`ARO
Població : CASTELL-PLATJA D'ARO
Data escriptura : 29/01/2010
Inscripció : 3ª
Data inscripció : 05/02/2010
Tom/Llibre/foli : 3222/516/100
Finca : 11798
2) HIPOTECA constituïda per Salvador Cotet Pujadas i Susana Calderón Felipe a favor de Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. Fou constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de GIRONA, el
senyor Francisco Vivas Arjona, el disset de maig de dos mil deu.
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3) Com sigui que no s'ha aportat l'assegurança decennal prevista en el paràgraf a) de l'art. 17.1 de la
llei 38/1999 d'Ordenació de l'edificació, com que es tracta -segons el document que s'inscriu- d'una
autopromoció, aquesta finca no es podrà transmetre pel temps que falti fins completar els deu anys,
comptats a partir de la data que resulti del certificat del tècnic en que varen finalitzar les obres, mentre
no s'aporti l'esmentada pòlissa d'assegurança, segons nota de data cinc de desembre de dos mil dotze,
al marge de la inscripció 8a de la finca número 11798, al foli 101 del tom 3222, llibre 516 de CASTELLPLATJA D`ARO.
4) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data cinc de
desembre de dos mil dotze.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

979,34 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

587,60 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 39.577,94 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,73075%.
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PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 7.557, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3381, llibre
574, foli 10, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Chalet construido sobre la parcela número doscientos veinte del plano parcelario de la Urbanización
"Treumal de Dalt", hoy calle Ametista, número trece, en término municipal de Castillo de Aro, de superficie
setecientos cuarenta y siete metros, ocho decímetros cuadrados. Se compone de planta barbacoa y planta baja.
La planta barbacoa, construida aprovechando el gran desnivel que presenta el terreno, tiene una superficie total
construida de treinta y tres metros, noventa y dos decímetros cuadrados, destinándose a terraza abierta con
barbacoa. La planta baja tiene una superficie total construida de ciento trece metros treinta y un decímetros
cuadrados, distribuyéndose en recibidor-distribuidor, comedor-estar, cocina, tres dormitorios, baño, terraza y un
garaje en el que se hallan instalados un aseo y un lavadero con ducha. El restante terreno no edificado se destina
a jardín. Linda la total finca: al frente, en línea de veinticuatro con cero cinco metros con carretera abierta en
terrenos de la mayor finca; a la derecha entrando, en línea de cuarenta metros, con la parcela número doscientos
veintidós; a la izquierda, en línea de treinta y seis con setenta metros, con la parcela número doscientos dieciséis;
y al fondo, en línea de siete con cero cinco y ocho con cincuenta metros, con las parcelas números doscientos
veintiuno y doscientos quince, respectivamente."

Referència cadastral: 6216124EG0361E0001KL

Titulars registrals
REMEDIOS COLOMER MITJÀ és propietària de la finca descrita, en una meitat indivisa per Herència,
en virtut d’escriptura autoritzada pel Notari del Prat de Llobregat, la Sra. Maria Rocafiguera Gibert, el 9
de maig de 2013; i per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Palamós, el senyor Miguel
Ángel Pérez De Lazarraga, el dos de juliol de mil nou-cents setanta-nou.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons nota de data nou de maig de dos mil tretze.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

722,89 m2

8b

30% a <50%

0,462 m2/m2

333,98 m2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 22.495,30 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,98372%.
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PA045
PR045

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 7.870, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3236, llibre
521, foli 182, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Casa-chalet situada en la parcela número doscientos dieciséis de la Urbanización Treumal de Dalt,
hoy Passeig Ametista, número once, situada en el término municipal de Castell-Platja d'Aro. Está compuesta de
una sola planta con garaje en el sótano, terminando en cubierta de tejas. La planta vivienda, está dividida en sala
de estar-comedor, con chimenea, tres dormitorios, cocina, y terraza, con una superficie útil, incluidos el cuarto de
baño, que también forma parte de ella, de ochenta metros cuadrados, y el sótano que está destinado a garaje,
tiene una superficie útil de veintiséis metros cuadrados. La edificación está efectuada sobre una parcela de terreno
de seiscientos treinta metros, veintitrés decímetros cuadrados, de los cuales el solar propio de la edificación,
comprendida tanto la superficie útil como no útil, ocupa una extensión de cien metros cuadrados, estando el resto
de la parcela destinado a entrada y jardín de la casa-chalet. Y todo en su conjunto linda al Norte, con calle de la
Urbanización, por donde tiene su acceso; al Sur, con la parcela número doscientos quince y resto de finca; al Este,
con la parcela número doscientos quince, perteneciente a Don Ramón Rull Uribe; y al Oeste, con la parcela número
doscientos veinte, perteneciente a Doña Asuncion Casares Illescas."

Referència cadastral: 6216123EG0361E0001OL

Titulars registrals
SIGRID WIRSCHING, de soltera LAMARCHE és propietària de la finca descrita, per Herència, en
escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Raquel Miguel Sanz, el vint-i-nou
d'octubre de dos mil nou.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

625,27 m2

8b

30% a <50%

0,462 m2/m2

288,87 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 19.456,91 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,85085%.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA046
PR046

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 11.797, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3381, llibre
574, foli 13, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Parcela de terreno destinada a la edificación, señalada con el número doscientos quince del plano
parcelario de la Urbanización "Treumal de Dalt", hoy calle Topazi , número 12, del término de Castell d’Aro, de
superficie ochocientos noventa y tres metros, diecinueve decímetros cuadrados. Lindante por su frente, Sur, en
línea curva de diecinueve, noventa y cinco con carretera; por la derecha entrando, Este, en línea de treinta y ocho,
diez meros, con finca de Don Jaime Fontanet Picas y Doña María del Carmen Marín; por la izquierda, Oeste, con
parcela doscientos veintiuno, en línea de cuarenta y seis, cincuenta metros; y por el fondo, Norte, en cuanto a
quince, setenta y tres metros, con parcela número doscientos dieciséis de Doña Asunción Casares Illescas y en
cuanto a ocho, cincuenta metros con parcela número doscientos veinte de Don Walter y Doña Exey Lamarche."

Referència cadastral: 6216112EG0361E0001YL

Titulars registrals
REMEDIOS COLOMER MITJA és propietària de la finca descrita, en una meitat indivisa per Adjudicació
per Ext. de Pacte de Supervivència, en virtut en virtut d’escriptura autoritzada pel Notari del Prat de
Llobregat, la Sra. Maria Rocafiguera Gibert, el 9 de maig de 2013, i en una meitat indivisa per
Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, el senyor Manuel Rodríguez,
el trenta-un d'agost de mil nou-cents vuitanta.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons nota de data nou de maig de dos mil tretze.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

897,68 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

538,61 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 36.278,20 €
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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DOCUMENT

-

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,58645%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA047
PR047

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 7.202, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2702, llibre
282, foli 31, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= PARCELA DE TERRENO destinada a la edificación señalada con el número doscientos trece en el
plano de la Urbanización Treumal de Dalt, del término municipal de Castillo de Aro. Tiene una extensión superficial
de quinientos ochenta y un metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados, en el que se ha construido una CASA
que consta de salón-comedor, cocina, baño, tres dormitorios y terraza, con una superficie de edificación de setenta
y seis metros setenta decímetros cuadrados. Linda: al Norte, con parcela doscientos dieciséis; al Sur, con parcela
doscientos nueve; al Este, con calle de la Urbanización; y al Oeste, con parcela doscientos catorce. De conformidad
con el documento presentado se expresa que está situada en el Passeig Amatista, doscientos trece, de la
Urbanización Treumal de Dalt, término municipal de Castell-Platja d'Aro."

Referència cadastral: 6216122EG0361E0001ML

Titulars registrals
JAIME MASSAGUER LLABRES i CONCEPCION NATIVIDAD MARESMA PORQUET, són propietaris
per parts iguals de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Sant
Feliu de Guíxols, el senyor Francisco De Paula Polo Orti, el cinc de setembre de mil nou-cents vuitantavuit.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) HIPOTECA constituïda per Jaime Massaguer Llabres i Concepción Natividad Maresma Porquet a
favor de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. Fou constituïda en escriptura autoritzada pel
Notari de Sant Feliu de Guíxols, el senyor Pablo Vázquez Moral, el vint-i-dos de novembre de dos mil
quatre.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

577,85 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

346,71 m2

Operacions registrals

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 23.352,73 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,02122%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA048
PR048

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 11.045, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2768, llibre
315, foli 221, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Parcela de terreno, señalada con el número doscientos catorce del Plan Parcial de la Urbanización
"Treumal de Dalt", del término municipal de Castillo de Aro, Playa de aro, de superficie setecientos veintisiete
metros, dieciocho decímetros cuadrados, que linda: al Norte, con parcela doscientos trece de Ramón Rull y parte
con la doscientos diecinueve, resto de la finca; al Sur, con calle de la Urbanización por la que tiene su entrada; al
Este, con parcela doscientos ocho y resto de finca; y al Oeste, con parcela doscientos quince y resto de la mayor
finca. Sobre la misma se ha efectuado la construcción de una vivienda unifamiliar compuesta de planta baja y
planta semisótano, compuesta ésta última, por un trastero de cinco, treinta y cinco metros cuadrados de superficie
útil, lavadero de cuatro, sesenta metros cuadrados de superficie útil con un total de catorce, noventa metros
cuadrados de superficie construida y porche de veintiséis, veinticinco metros cuadrados. La planta baja, destinada
a vivienda, tiene una total superficie construida de ochenta y cuatro, sesenta metros cuadrados, unos sesenta y
dos, noventa metros cuadrados de terrazas. Su distribución interior es un comedor-estar con superficie útil de
veinte, noventa metros cuadrados, recibidor de cinco, treinta metros cuadrados _de superficie útil, paso de dos,
sesenta metros cuadrados, cocina de seis, veinte metros cuadrados, baño de cuatro, noventa metros cuadrados,
y baño pequeño de uno, cincuenta y cinco metros cuadrados. El resto del solar no ocupado por la edificación, está
destinado a jardín y accesos y todo en su conjunto conserva los mismos linderos que los señalados para el solar."

Referència cadastral: 6216113EG0361E0001GL

Titulars registrals
JORDI PLANIOL CANALETA i GEMMA BENET FERRUS, són copropietaris per parts iguals de la
finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Vidreres, la senyora Silvia
Martínez Carnicero, de 22 de gener de 2016.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons notes de 25 de febrer
de 2016.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

711,50 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

426,90 m2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 28.753,95 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,25742%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA049
PR049

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 22.720, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3052, llibre
442, foli 219, amb la següent descripció registral:
" URBANA. Parcel·la de terreny destinada a l'edificació, senyalada amb el número dos-cents nou-A, a la
urbanització Treumal de Dalt, del terme municipal de Castell d'Aro i que té una superfície de vuit-cents deu metres
cinquanta-un decímetres quadrats, si bé segons recent amidament i després de l'alineació dels vials, la seva
superfície és de set-cents noranta-sis metres cinquanta-tres decímetres quadrats. Confronta: al nord, amb la
parcel·la 213; al sud, amb la parcel·la número 204-A; a l'est, amb carrer de la urbanització per on té el seu accés;
i a l'oest, amb les parcel·les números dos-cents tres i dos-cents vuit."

Referència cadastral: 6216121EG0361E0001FL

Titulars registrals
OMEX 95 S.L., és propietari de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari
de Sant Feliu de Guíxols, la senyora Maria Teresa Sanahuja Cambra, el setze de juliol de dos mil tres.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

802,53 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

481,52 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 32.432,89 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,41830%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA050
PR050

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 11.470, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3422, llibre
595, foli 110, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Parcela de terreno destinada a la edificación, señalada con el número doscientos ocho del plano
parcelario de la Urbanización Treumal de Dalt, del término municipal de Castillo de Aro, de superficie seiscientos
veintisiete metros, noventa y cinco decímetros cuadrados. Lindante al Norte, parcelas doscientos siete y doscientos
nueve ambos resto de finca; al Sur, calle de la Urbanización por donde tiene acceso; al Este, parcela doscientos
tres, adquirida por el mismo título que la presenta; y al Oeste, parcela doscientos catorce de Jaime Fontantet y
otra."

Referència cadastral: 6216114EG0361E0001QL

Titulars registrals
EVA NAVARRETE IZQUIERDO, és propietària de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura
autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyor Luís Roca Sastre, el nou d'octubre de mil nou-cents
setanta-cinc.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

627,23 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

376,34 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 25.348,47 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,10849%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
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PA051
PR051

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 11.469, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3422, llibre
595, foli 113, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Parcela de terreno destinada a la edificación, señalada con el número doscientos tres del plano
parcelario de la Urbanización Treumal de Dalt, del término municipal de Castillo de Aro, de superficie quinientos
setenta y siete metros, setenta y dos decímetros cuadrados. Lindante al Norte, con parcelas doscientos cuatro y
doscientos siete, ambos resto de finca; al Sur, calle de la Urbanización, por donde tiene acceso; al Este, parcela
doscientos uno mediante limite de finca; y al Oeste, parcela doscientos ocho adquirida por el mismo título que la
presenta."

Referència cadastral: 6216114EG0361E0001QL

Titulars registrals
EVA NAVARRETE IZQUIERDO, és propietària de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura
autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyor Luís Roca Sastre, el nou d'octubre de mil nou-cents
setanta-cinc.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

584,52 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

350,71 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 23.622,16 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,03300%.
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PA052
PR052

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 22.730, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3057, llibre
444, foli 9, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Xalet enclavat sobre la parcel·la número dos-cents quatre en el plànol parcel·lari de la Urbanització
Treumal de Dalt, del terme municipal de Castell d'Aro; compost de planta soterrani que si bé degut al desnivell del
terreny pot també considerar-se planta baixa o ras de sol i que està ocupada per dues naus destinades a garatge
i traster amb una superfície, aproximada, de setanta-cinc metres quadrats; i de dues plantes més que són les
semisoterrani i la planta principal, i això si es considera segons s'entra directament des del carrer a la pròpia finca,
les quals tenen una superfície cadascuna d'elles, de setanta-cinc metres quadrats, aproximadament, ambdues
destinades a habitatge i ocupades la primera per quatre dormitoris i dos banys i la segona, o sigui la principal, per
menjador-estar, cuina, rebedor i terrassa. Es troba edificat sobre un solar de superfície nou-cents setanta-nou
metres cinquanta-cinc decímetres quadrats, dels que la part edificada ocupa setanta-cinc metres_ quadrats, estant
la resta destinat a jardí i accessos, i tot en el seu conjunt confronta: al Nord, amb la parcel·la número dos-cents set
de la Urbanització; al Sud, amb la parcel·la número dos-cents dos; a l'Est, amb resta de finca mitjançant carrer de
la Urbanització, por on té accés; i a l'Oest, amb la parcel·la número dos-cents tres pertanyent a la resta de finca
matriu."

Referència cadastral: 6216119EG0361E0001ML

Titulars registrals
MARIA MONTSERRAT SALTO GABARRO, es propietària de la finca descrita, respecte de la meitat
per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Manlleu, el senyor Álvaro Fernández Piera,
el 6 de març de 2001, i respecte de l’altra meitat per Herència, en escriptura atorgada pel Notari de
Barcelona, el senyor Joan Rubies Mallol, el 19 d’octubre de 2021.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons nota de data 12 de novembre de 2021.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

957,40 m2

8b

30% a <50%

0,462 m2/m2

442,32 m2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 29.792,57 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,30284%.
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PA053
PR053

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 12.290, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2926, llibre
384, foli 36, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Chalet enclavado sobre la parcela número doscientos dos, de la Urbanización "Treumal de Dalt", del
término municipal de Castillo de Aro; compuesto de planta semisótanos, aprovechando el desnivel del terreno, y
ocupada por tres dormitorios, y cuarto de baño, con una superficie de cuarenta metros cuadrados; y de planta baja
ó principal, ocupada por comedor-estar, cocina, y terraza, con una superficie de cuarenta y nueve metros
cuadrados, de los que le corresponden nueve metros cuadrados, a la terraza, ambas plantas se comunican entre
sí mediante escalera interior, y la edificación está acabada en cubierta de tejas. Se halla enclavado sobre un solar
de superficie seiscientos sesenta y tres metros, veinte y dos decímetros cuadrados, de los que lo edificado ocupa
cuarenta metros cuadrados, estando el resto destinado a jardín y accesos, y todo en su conjunto linda: al Norte,
con la parcela número doscientos cuatro; al Sur, límite de finca; al Este, con resto de finca, mediante cale de la
Urbanización por donde tiene su acceso; y al Oeste, con la parcela número doscientos uno."

Referència cadastral: 6216118EG0361E0001FL

Titulars registrals
JUAN ANTONIO MONROIG MORENO i MARIA NURIA GOMEZ OLIVAN, són propietaris per parts
iguals de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja
d’Aro, la senyora Raquel Miguel Sanz, el vint-i-tres de juny de dos mil sis.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

668,98 m2

8b

50% a <100%

0,35 m2/m2

234,14 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva la reparcel·lació, que es fixa en un import
de 15.770,55 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,68965%.
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PA054
PR054

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 2.776, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3098, llibre
462, foli 112, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Parcela de terreno bosque sita en el término de Castillo de Aro, pueblo de Fanals, paraje Treumal
de Dalt, de quinientos sesenta y un metros cuadrados de superficie, lindante al Norte y Este, con resto de la mayor
de donde se obtiene; al Sur, con Dolores Llorent, hoy Manso Siberato; y al Oeste, con camino."

Referència cadastral: 6216115EG0361E0001PL

Titulars registrals
JOSE MARIA SABATER LLEO, és propietari de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura
autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, el senyor Rafael Moreno Olivares, el vint-i-tres d'abril de
dos mil tres.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) HIPOTECA constituïda per José María Sabater Lleó a favor de Caixa d’Estalvis del Penedès. Fou
constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de Girona, el senyor Ramon Coll Figa, el cinc de maig
de dos mil cinc.
2) HIPOTECA constituïda per José María Sabater Lleó a favor de Caixa d’Estalvis del Penedès. Fou
constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de Girona, el senyor Enric Brancós Núñez, el vint-i-nou
de maig de dos mil sis.
3) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota d’11 de juliol de
2017.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

517,05 m2

8b

30% a <50%

0,462 m2/m2

238,88 m2

Operacions registrals

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 16.089,82 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,70361%.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA055
PR055

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 11.991, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3422, llibre
595, foli 103, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Chalet enclavado sobre la parcela número veintitrés-B de la Urbanización Mont d'Aro, sita en el
paraje de Treumal de la zona de Playa de Aro, del término municipal de Castillo de Aro, de planta baja, ocupada
por garaje, porche, tres dormitorios y un baño; y planta piso ocupada por comedor-estar, cocina, aseo y terraza,
de superficie en junto, ciento veinticuatro metros ochenta decímetros cuadrados. Se halla construido sobre una
parcela de terreno de cuatrocientos cincuenta metros cuadrados, de los que lo edificado ocupa ciento veinticuatro
metros, ochenta decímetros cuadrados, y el resto es jardín y linda en junto al Este y Oeste, con carretera de la
Urbanización; al Norte, con terreno Treumal; y al Sur, parcela veinticuatro de la misma Urbanización."

Referència cadastral: 6216116EG0361E0001LL

Titulars registrals
ELENA MARIA BEGUE GONZALEZ i ANTONIO GARCIA ALBA, són propietaris per parts iguals i
amb pacte de supervivència de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari
de Castell-Platja d’Aro, el senyor Francisco Salinas, el vint-i-cinc de febrer de mil nou-cents vuitantaquatre.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) HIPOTECA constituïda per Jean Paul Caillon a favor de Caja de Ahorros de Catalunya. Fou
constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyor Luís Úbeda Sánchez, el vint-inou d'octubre de mil nou-cents vuitanta.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

417,14 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

250,28 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 16.857,67 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,73719%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
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PA056
PR056

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 16.138, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2624, llibre
245, foli 147, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Chalet enclavado sobre la parcela número veintitrés-A, de la Urbanización Mont d'Aro, sita en el
paraje de Treumal de la zona de Playa de Aro, del término municipal de Castillo de Aro, se compone de cocina,
comedor-estar, cuarto de baño, aseo, tres dormitorios, porche garaje y trastero, con una superficie aproximada de
ciento veinte metros cuadrados. Se halla construido sobre una parcela de terreno de cuatrocientos diecisiete
metros, veinticinco decímetros cuadrados, de los que lo edificado ocupa una superficie aproximada de ciento veinte
metros cuadrados, y el resto es jardín y accesos, y linda en junto, al Norte, con la parcela número veintitrés-B; al
Sur, con la parcela número veinticuatro; al Este, con calle de la Urbanización; y al Oeste, asimismo, con calle de
la Urbanización."

Referència cadastral: 6216132EG0361E0001JL

Titulars registrals
JOSEZ SCHLÖGL, és propietari de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel
Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Maria Teresa Martín Peña, el vint de setembre de dos mil.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

398,45 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

239,07 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 16.102,62 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,70417%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
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PA057
PR057

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 12.576, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3422, llibre
595, foli 121, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Parcela de terreno señalada de número veinticuatro, en el Paseo SAfir de la Urbanización
Continuación Treumal (Mont d’Aro), paraje Treumal, del municipio de Castillo de aro, tiene una superficie de
ochocientos veinticionco metros cuadrados. Sobre la finca existe construida la siguiente edificación: VIVIENDA
UNIFAMILIAR, AISLADA sita en término de Castell-Platja d’Aro, Paseo Safir, número 24, tiene una superficie
construida de doscientos cuarenta y un metros cuadrados y útil de doscientos veinte metros cuadrados, compuesta
de una planta sótano destinada a garaje y trastero con aseo, planta principal con recibidor, cinco habitaciones, una
de ellas destinada a salón-comedor, cocina con lavadero y dos baños; y planta alta con una única habitación
destinada a buhardilla. Ocupa sobre la parcela una superficie de doscientos doce metros cuadrados: Linda al
Nortes, con finca del Paseo Safir, 23 -A- Porpiedad de Don Josez Schlogl; Sur, confluencia del Paseo Topacio y
del Paseo Safir; Este, con Paseo Safir y Oeste con Paseo Topacio. El resto del solar no edificado, que rodea la
casa, está destinado a patio jardín”.

Referència cadastral: 6216117EG0361E0001TL

Titulars registrals
MARCELO MOSTEIRO NANDIN, és propietari de la finca descrita, per Compravenda i excés de
cabuda, en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Raquel Miguel Sanz, de
15 d’abril de 2021.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 22 de
desembre de 2017.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 17 d’agost
de 2021.
3) HIPOTECA constituïda a favor de BANC DE SABADELL, SA. Fou constituïda en escriptura
autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Raquel Miguel Sanz, el 15 d’abril de 2021.
4) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 27 d’agost
de 2021.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

770,18 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

462,11 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
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participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 31.125,53 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,36113%.
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PA058
PR058

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 8.424, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3353, llibre
561, foli 104, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Casa chalet, situada en la parcela número doscientos diecinueve, del plan parcelario de la
Urbanización "Treumal de Dalt", hoy con frente al Paseo Ametista, 14 del término municipal de Castillo de Aro.
Está compuesta de planta baja destinada a garaje, con una superficie útil de treinta y cinco metros cuadrados, y
planta piso, dividida en sala de estar-comedor, con chimenea, tres dormitorios, cocina, cuarto de baño y terraza,
con una superficie útil de ciento diez metros cuadrados, terminando en cubierta de tejas. El solar propio de la
edificación y por lo que se refiere a la planta piso, comprendida tanto la superficie útil como no útil ocupa una
extensión de ciento treinta metros cuadrados, estando el resto no edificado destinado a jardín y entradas de la
casa. La edificación está efectuada sobre una parcela de mil sesenta y cuatro metros cuadrados. La parcela linda:
al frente (suroeste), Passeig Amatista; a la derecha entrando (sudeste), parcela ubicada en el número 14 del
Passeig Amatista (UTM 6316109) del término de Castell-Paltja d’Aro; izquierda entrando (noroeste), mediando el
límite del término municipal, con parcela ubicada en el número 16 del Passeig Amatista (UTM 416208), del término
de Calonge; y fondo (norte), mediente también el límite del término municipal, con la misma parcela ubicada en el
número 16 del Passeig Amatista (UTM 6416208) y con las parcelas rústicas 97 y 100 del polígono 6, todas ellas
del término de Calonge”.

Referència cadastral: 6316102EG0361E0001RL

Titulars registrals
JUAN JOSE ALBERT CASAJUANA, és propietari de l'úsdefruit de la finca descrita, per Compravenda,
en escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyor Hugo Lincoln Pascual, el vint-i-un d'octubre
de dos mil deu.
ANNA ALBERT GARCIA i LAIA ALBERT GARCIA, són propietaris cadascun d'ells d’una meitat
indivisa en nua propietat de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de
Barcelona, el senyor Hugo Lincoln Pascual, el vint-i-un d'octubre de dos mil deu.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data vint-ivuit d’agost de dos mil tretze.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

1.005,63 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

603,38 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ì87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6fÇ{ÃZÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 40.640,81 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,77723%.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA059
PR059

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 10.700, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2861, llibre
354, foli 214, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Parcela de terreno destinada a edificación, señalada con el número doscientos dieciocho del plano
parcelario de la Urbanización Treumal de Dalt, del término municipal de Castillo de Aro y que tiene una superficie
de mil setenta y cuatro metros, veinticinco decímetros cuadrados. Linda: al Norte, con la parcela doscientos
diecinueve de Doña María Teresa Vives Casas; al Sur, mediante límite de finca, con la parcela doscientos
diecisiete; al Este, con limite de la finca; y al Oeste, con finca de que se segregó mediante calle de la Urbanización
por donde tiene el acceso de entrada."

Referència cadastral: 6316109EG0361E0001ZL

Titulars registrals
THOMAS DAVID ALBERT PONT-CARRETTE, és propietari de la finca descrita, per Compraventa, en
escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Maria Teresa Martin Peña, de 22
d’octubre de 2015.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons notes de 18 de juliol
de 2016.
2) Anotació preventiva d’ EMBARGAMENT, a favor de AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
sobre segons nota de 12 de juliol de 2019.
3) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 12 de juliol
de 2019.
4) Anotació preventiva d’ EMBARGAMENT, a favor de AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
sobre segons nota de 20 de maig de 2020..
5) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 20 de maig
de 2020.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

759,74 m2

8b

30% a <50%

0,462 m2/m2

351,00 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 23.641,69 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,03386%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA060
PR060

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 1.624, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3370, llibre
569, foli 218, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Parcela de terreno sita en término de Castell-Platja d'Aro, barrio de Fanals, paraje "Treumal", hoy
Paseo Ametista, número doce, de siete áreas, noventa y ocho centiáreas, equivalentes a setecientos noventa y
ocho metros cuadrados. En su interior hay construida una VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, compuesta de tres
plantas, con sus correspondientes dependencias y servicios y con garaje, y que tiene una total superficie construida
entre todas las plantas de doscientos treinta y tres metros cuadrados. Linda la total finca: Norte, finca segregada y
aportada a "Eurobrava, S.A.", mediante solar doscientos dieciocho; Sur, José Parera Vilar, solar doscientos doce;
Este, término de Calonge; y Oeste, calle de la Urbanización."

Referència cadastral: 6316103EG0361E0001DL

Titulars registrals
THOMAS DAVID ALBERT PONT, és propietari de la finca descrita per compravenda, en escriptura
autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Maria Teresa Martin Peña, el 21 de novembre
de 2013.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Anotació preventiva d’ EMBARGAMENT, a favor de AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
sobre segons nota de 12 de juliol de 2019.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 12 de juliol
de 2019.
3) Anotació preventiva d’ EMBARGAMENT, a favor de AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
sobre segons nota de 20 de maig de 2020..
5) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 20 de maig
de 2020.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

692,74 m2

8b

30% a <50%

0,462 m2/m2

320,05 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 21.557,05 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,94269%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA061
PR061

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 2.846, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3422, llibre
595, foli 116, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Parcela de terreno sita en el paraje "Treumal", del pueblo de Fanals de Aro, término municipal de
Castillo de Aro, que es la parcela número doscientos doce del plano de Urbanización de Treumal de Dalt, de
superficie según el Registro seiscientos noventa y nueve metros cuadrados, y según el titulo setecientos noventa
y nueve metros cuadrados, que linda al Norte, con la parcela doscientos diecisiete; Sur, con la parcela número
doscientos once; Este, resto de finca; y Oeste, con calle de la Urbanización."

Referència cadastral: 6316104EG0361E0001XL

Titulars registrals
JAKOB JOSEF WILHELM KOOPS i KATHARINA LIESSEN, per a la seva comunitat de guanys, son
propietaris de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja
d’Aro, el senyor Manuel Rodríguez, el vint de juliol de mil nou-cents setanta-tres.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

721,14 m2

8b

30% a <50%

0,462 m2/m2

337,17 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 22.440,75 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,98134%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA062
PR062

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 4.309, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3422, llibre
595, foli 119, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Parcela de terreno destinada a la edificación designada con el número doscientos once del plano
parcelación de la urbanización Treumal de Dalt, término de Castillo de Aro, de seiscientos cuarenta y siete metros
cuadrados de superficie. Lindante, al Norte, con la parcela número doscientos doce perteneciente a Don José
Conesa; al Sur, con la parcela número doscientos diez perteneciente a Don Belkarem Busmail y Marie-Therese
Johan; al Este, con las parcelas números setenta y cinco y setenta y seis, perteneciente a la sociedad vendedora,
ó resto de que se segrega; y al Oeste, con calle de la Urbanización."

Referència cadastral: 6316105EG0361E0001IL

Titulars registrals
BOGDAN HUDYMA, és propietari de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel
Notari de Palamós, el senyor Luís Fort, el vint-i-nou d'agost de mil nou-cents seixanta-set.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

669,05 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

401,43 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 27.038,41 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,18240%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA063
PR063

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 4.720, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3422, llibre
595, foli 122, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Casa vivienda, denominada "Kasamar", situada en término de Castillo de Aro, Barrio de Fanals, y
paraje Treumal, que consta de dos planta con cubierta de tejas y garaje separado de la casa y en la parte de la
finca que linda con la carretera o calle de la Urbanización, la casa se encuentra construida en el centro aproximado
de la parcela, ocupando, en cuanto el
terreno en que se encuentra contenida, una superficie de ciento treinta y tres metros, doce decímetros cuadrados,
la planta baja consta de dos partes, una que está integrada por porche cubierto, un trastero y wáter y otra integrada
por una vivienda con entrada por la parte de su lindero Oeste, y qué, a su vez, consta de sala de estar-comedor,
cocina, un dormitorio, cuarto de baño y terrazas, con una superficie útil total construida en cuanto a esta planta, de
sesenta y un metros cuadrados; la planta primera está integrada por una vivienda, que consta de sala de estarcomedor, pasillo, tres dormitorios, cuarto de baño y terrazas, con una fuente en la propia que da a su entrada y
con una superficie útil de unos diecisiete metros cuadrados, se encuentra construida sobre la parcela descrita
como queda indicado en el centro aproximado de ella y está el resto de la parcela destinado a jardín, escaleras y
vías de acceso a la casa propiamente dicha y todo en conjunto linda, Norte, con parcela doscientos once de la
Sociedad "Eurobrava, S.A."; Sur, con parcela número doscientos seis de Don Alfredo Paulus; Este, parcela número
setenta y seis de la Sociedad de "Eurobrava, S.A."; y al Oeste, con calle de la Urbanización, por la cual tiene su
acceso mediante escaleras y la entrada del garaje."

Referència cadastral: 6316106EG0361E0001JL

Titulars registrals
BELKACEM BENSMAIL i MARIE THERESE IDRAC, per a la seva comunitat conjugal, són propietaris
de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Palamós, el senyor Luis
Fort, el tres de setembre de mil nou-cents seixanta-cinc; i per Obra Nova, en escriptura autoritzada pel
Notari de Castell-Platja d’Aro, el senyor MANUEL RODRIGUEZ, el vint-i-un d'agost de mil nou-cents
seixanta-nou.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

570,71 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

342,43 m2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 23.064,46 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,00861%.
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2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA064
PR064

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 2.887, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2754, llibre
308, foli 114, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Chalet situado en el paraje Treumal, del pueblo de Fanals de Aro, término de Castillo de Aro, y
Urbanización Treumal de Dalt, compuesto de planta baja y semisótanos, compuesto de sala de estar-comedor,
dos dormitorios, cocina, baño, recibidor y terraza, con una superficie edificada de noventa y tres meros, cincuenta
y ocho decímetros cuadrados, más veintinueve metros, noventa y seis decímetros cuadrados de terraza, y
edificado sobre una parcela de terreno de seiscientos trece metros cuadrados de superficie, señalada con el
número doscientos seis del plano de la Urbanización antes citada. Lindante: en junto, al Norte, con la parcela
número doscientos diez perteneciente al resto de donde se obtuvo; al Este, con la parcela número setenta y seis
de dicho resto; al Sur, con la parcela número doscientos cinco, que adquirieron Don José Pareras Vilar y Doña
Matilde Meana; y al Oeste, con la calle de la Urbanización."

Referència cadastral: 6316107EG0361E0001EL

Titulars registrals
BENITO SEVILLANO MACHO i CARMEN PATON MARTINEZ, són propietaris per parts iguals de la
finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Palamós, el senyor Juan
Carlos Farrés Ustrell, el vuit d'octubre de mil nou-cents noranta-un.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

627,07 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

376,24 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 25.341,74 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,10820%.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
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PA065
PR065

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 2.845, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2858, llibre
353, foli 44, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Chalet enclavado sobre la parcela número doscientos cinco de la Urbanización "Treumal de Dalt",
del pueblo de Fanals de Aro, del municipio de Castillo de Aro, hoy Paseo Safir, número 205, compuesto de planta
semisótanos, ocupada por trastero y garaje, con una superficie de diecinueve metros, noventa y cinco decímetros
cuadrados; planta baja, ocupada por pasillo, recibidor, cocina, despensa, baño, aseo, comedor-estar, dos
dormitorios y terraza, con una superficie de setenta y nueve metros, sesenta decímetros cuadrados; y planta piso,
ocupada por pasillo, dos aseos, dos dormitorios y terraza, con una superficie de treinta y nueve metros, ochenta
decímetros cuadrados. Todas las plantas se comunican entre si por escalera interior. Se halla edificada sobre un
solar de superficie setecientos treinta y cuatro metros cuadrados, de los que lo construido ocupa setenta y nueve
metros, sesenta decímetros cuadrados, estando el resto no edificado, destinado a jardín y acceso; y todo en su
conjunto linda: al Norte, con la parcela número doscientos seis, adquirida por Don Alfred Paulus y en parte con la
número setenta y seis, perteneciente al resto de donde se obtuvo; al Sur y Oeste, con calles de la Urbanización; y
al Este, también con calle."

Referència cadastral: 6316108EG0361E0001SL

Titulars registrals
ESTHER URSULA BAUM, és propietària de la finca descrita, per Compraventa, en escriptura
autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Maria Teresa Martin Peña, de 28 d’abril de
2021.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost sobre la renta de no Residents, segons nota de 28 d’abril de 2021.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 28 d’abril de
2021.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

697,05 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

418,23 m2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 28.169,98 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,23188%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA066
PR066

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 8.464, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3124, llibre
474, foli 134, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Parcela de terreno señalada de número uno, en el plano general de la Urbanización "Mont d'Aro",
continuación "Treumal", sita en Playa de Aro, paraje "Treumal", en término de Fanals de Aro, hoy calle Topacio,
11, distrito municipal de Castillo de Aro; de superficie ochocientos treinta y dos metros cuadrados, equivalentes a
veintiún mil novecientos nueve palmos, en el que existe en su interior una casa de planta semisótano y planta baja;
tiene una superficie de ciento cuatro metros cuadrados, de los que corresponden a la planta baja noventa y dos
metros cuadrados y a la planta semisótanos destinada a garaje, doce metros cuadrados. La planta baja se
compone de pasillo, tres dormitorios, dos aseos, comedor-estar, cocina, vestíbulo y porches. Linda: en su conjunto
por el Norte, Este y Oeste, en una línea sensiblemente curva de setenta y seis, doscientos cuatro metros, con calle
de la Urbanización; y por el Sur, en línea de treinta y nueve, doscientos seis metros con parcelas números dos y
tres de la propia Urbanización."

Referència cadastral: 6315101EG0361E0001DL

Titulars registrals
NUPI GESTION Y MANTENIMIENTO, S.L., és propietària de la finca descrita, per Aportació, en
escriptura autoritzada pel Notari de Girona, el senyor José Maria Mateu Garcia, de 17 d’octubre de
2018.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) HIPOTECA constituïda per Soraya Mateus Álvarez a favor de Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona. Fou constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de Vic, el senyor Enric Costa Pagès, el
nou de desembre de dos mil dos.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 14 de maig
de 2020.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

829,93 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

497,96 m2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 33.540,21 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,46672%.
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PA067
PR067

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 10.216 , inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3182,
llibre 498, foli 29, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Parcel·la número dos de l’ urbanització Mont d'Aro, situada a Platja d'Aro, paratge Treumal, carrer
Topazi, número nou, terme de Fanals d'Aro, districte municipal de Castell-Platja d'Aro. Superfície de la parcel·la:
sis-cents seixanta-un metres quaranta-vuit decímetres quadrats. Llinda: Nord, carrer; Sud, parcel·la tres de la
urbanització; Est, parcel·la quatre de la mateixa urbanització; i Oest, parcel·la número u de la mateixa urbanització,
sobre la qual s'ha construït un HABITATGE UNIFAMILIAR aïllat que consta de planta baixa i planta pis, i està
acabada per coberta inaccessible de teules. La planta baixa té una superfície construïda de cent setanta-sis metres
seixanta-un decímetres quadrats, dels quals vuitanta-dos metres vuitanta-tres decímetres quadrats corresponen al
garatge, i el resto de noranta-tres metres setanta-vuit decímetres quadrats es distribueixen en porxo, sala de jocs,
sala d'estar, pas, lavabo, rentador, sala de caldera i escala d'accés a la planta pis. I la planta pis té una superfície
construïda de cent noranta-sis metres cinquanta decímetres quadrats, dels quals vint-i-set metres vint-i-u- un
decímetres quadrats corresponen a terrasses, i la resta de cent seixanta-nou metres vint-i-nou decímetres quadrats
es distribueixen en escala d'accés a la planta baixa, rebedor, pas, dos dormitoris amb bany, quatre dormitoris, tres
banys, menjador-estar, cuina i despatx. La superfície total construïda es de tres-cents setanta-tres metres onze
decímetres quadrats. La superfície d'ocupació de la parcel·la es de cent noranta-sis metres cinquanta decímetres
quadrats, i la resta no ocupada per l'edificació està destinat a accessos, jardí o pati i piscina de vint-i-dos metres
vuit decímetres quadrats.

Referència cadastral: 6315102EG0361E0001XL

Titulars registrals
MARIA ISABEL TORRES HERNANDEZ i PLACIDO RECHE CARRICONDO, són propietaris
cadascun d'ells de una meitat indivisa en usdefruit de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura
autoritzada pel Notari de Sant Feliu de Guíxols, la senyora Maria Teresa Sanahuja Cambra, el trenta
de gener de dos mil tretze.
MABEL RECHE TORRES, és propietari de la nua propietat de la finca descrita, per Compravenda, en
escriptura autoritzada pel Notari de Sant Feliu de Guíxols, la senyora Maria Teresa Sanahuja Cambra,
el trenta de gener de dos mil tretze.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data quinze
de març de dos mil tretze.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data vint-i-u
de març de dos mil tretze.
3) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data vint-i-u
de març de dos mil tretze.
4) HIPOTECA constituïda a favor de UNNIM BANC, SA. Fou constituïda en escriptura autoritzada pel
Notari de Sant Feliu de Guíxols, la senyora Maria Teresa Sanahuja Cambra, el trenta de gener de dos
mil tretze.
5) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data vint-i-u
de març de dos mil tretze.
6) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data nou de
maig de dos mil tretze.
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Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

645,76 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

387,46 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 26.097,46 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,14125%.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 10.217, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3502, llibre
636, foli 125, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= EDIFICIO sito en Playa de Aro, Urbanización "Mont d'Aro", paraje Treumal, calle Llorer, nº 30, parcela
número tres, distrito municipal de Castillo-Playa de Aro, destinado a vivienda. Está compuesto de planta sótano,
planta baja y planta piso, y ocupa ciento cuarenta y un metros, noventa decímetros cuadrados de la parcela sobre
la que se asienta, con una total superficie construida de trescientos cuarenta y siete metros, doce decímetros
cuadrados. Consta de una vivienda en la planta baja y piso, y garaje en la planta sótano. La planta sótano se
compone de garaje y sala de calderas; la planta baja se distribuye en porche, recibidor, paso, cocina, lavadero,
comedor-estar, un baño, una habitación, un despacho y terraza; y la planta piso se compone de paso, dos baños,
tres habitaciones y terrazas. Está construido sobre una parcela de superficie seiscientos ocho metros, ochenta y
dos decímetros cuadrados. Linda: Norte, parcela dos de la Urbanización; Sur, calle; Este, parcela cinco de la misma
Urbanización; y Oeste, parcela número uno, de la misma Urbanización."

Referència cadastral: 6315103EG0361E0001IL

Titulars registrals
ANA ISABEL PAZOS RAPOSO i ANTONIO MONTES GAMEZ, són propietaris per parts iguals de la
finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, el senyor
Vicente Casellas Huertas, el nou d'octubre de mil nou-cents noranta-nou; i per Obra Nova, en escriptura
autoritzada pel Notari de Cassà de la Selva, el senyor Ramon Castelló Gorgues, el vint-i-sis de maig
de dos mil.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) HIPOTECA constituïda per Ana Isabel Pazos Raposo i Antonio Montes Gámez a favor de Caixa
d’Estalvis de Girona. Fou constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de Palamós, el senyor Javier
Félez Ceresuela, el vint-i-tres d'abril de dos mil tres.
Ampliat el capital i modificada la hipoteca, constituïda a favor de Caixa d’Estalvis de Girona. Fou
constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de Palamós, el senyor Rafael Moreno Olivares, el onze
de juliol de dos mil sis.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 7 d’abril
de 2016.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

3) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 13 de
juny de 2016.
4) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 22 de
juliol de 2016
5) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 3 d’agost
de 2017.
6) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 28 de
febrer de 2018.
7) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 14 d
enovembre de 2018.
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8) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 12 de
setembre de 2019.
9) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 2 de
març de 2020.
10) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 3 de
març de 2020.
11) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons notes de 27 de
novembre de 2020.
12) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons notes de 19 de maig
de 2021.
13) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 10 de juliol
de 2021.
14) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons notes de 4 d’octubre
de 2021.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

635,50 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

381,30 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 25.682,56 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,12310%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
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Projecte de Reparcel·lació Econòmica del PA-08 Mont d’Aro

182

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2022000490

Codi Segur de Verificació: 87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6f9195
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1174445
Data d'impressió: 11/03/2022 14:49:44
Pàgina 187 de 312

SIGNATURES

Ì87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6fÇ{ÃZÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA069
PR069

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 11.643, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3442, llibre
606, foli 222, amb la següent descripció registral:
"URBANA. Casa-chalet ubicada sobre la parcela número cuatro, zona Treumal, integrante de la Urbanización Mont
d'Aro, del término municipal de Castillo de Aro; está compuesta de planta baja y planta piso, terminando en cubierta
de tejas. La planta baja está integrada por trastero, garaje, entrada y porche, con una superficie de ciento catorce
metros cuadrados edificados, y la planta piso se encuentra distribuida en tres dormitorios, dos cuartos de baño,
comedor-living, cocina, con una superficie útil de ciento catorce metros cuadrados. La edificación se encuentra
construida sobre una parcela de terreno de setecientos cincuenta metros noventa decímetros cuadrados, de los
cuales el solar propio de la edificación, comprendida tanto la superficie útil como no útil del mismo, ocupa una
superficie total edificada en relación a la planta baja de ciento treinta y cuatro metros cuadrados, estando el resto
del solar no edificado destinado a jardín y entradas de la casa-chalet, y todo en su conjunto, linda: norte, con calle;
sur, parte con la parcela cinco-A y parte con la cinco-B; este, con la parcela seis; oeste, con la parcela dos de la
misma zona integrante de la Urbanización."

Referència cadastral: 6315104EG0361E0001JL

Titulars registrals
ANA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, és propietària de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura
autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, el senyor Vicente Casellas Huertas, el vint-i-vuit d'abril de
dos mil.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) HIPOTECA constituïda per Ana Sánchez Sánchez a favor de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid. Fou constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, el senyor Rafael
Moreno Olivares, el set de març de dos mil tres.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 6 d’agost de
2018.
3) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 16 de maig
de 2019.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

4) ANOTACIÓ PREVENTIVA D’EMBARGAMENT a favor de PATRICE JEAN STEPHANE
RONVEAUX Y ELY OCIO, SL, en virtut de document judicial de 19 de març de 2021, segons nota de
22 de setembre de 2021.
5) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 22 de
setembre de 2021.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

744,31 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

446,59 m2
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 30.080,17 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,31541%.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Plànol PR069
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA070
PR070

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 11.175, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3098, llibre
462, foli 145, amb la següent descripció registral:
" URBANA. CASA situada en la parcela cinco-A de la urbanización "Mont d’Aro", situada en el término municipal
de Castell d'Aro y paraje Treumal, está compuesta de una sola planta terminando en cubierta de tejas, con un
porche unido de veinte metros cuadrados, destinado a garaje. Dicha planta baja, está compuesta de recibidor,
pasillo-distribuidor, cocina, tres baños, comedor-estar y cuatro dormitorios, tiene una superficie construida de ciento
treinta y seis metros cuadrados, estando el resto no edificado, destinado a entradas y jardín. Dicha casa se halla
construida sobre una parcela de terreno de trescientos ochenta metros cuadrados. Y todo en su conjunto linda al
norte, con parcela número cuatro; al sur, en parte, con la parcela cinco-B y en parte con calle de la urbanización;
al este, con la parcela cinco-B; y al oeste, con la parcela número tres y en parte calle de la urbanización."

Referència cadastral: 6315105EG0361E0001EL

Titulars registrals
LAURENCE CORINNE SYLVIE MOULLERAC i JEROME MARC FICHE, són copropietaris per parts
iguals indivises de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de CastellPlatja d’Aro, la senyora Maria Teresa Martin Peña, de 23 d’octubre de 2020.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 5 de
novembre de 2020.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 16 de
novembre de 2020.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

365,41 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

219,25 m2

Operacions registrals

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 14.767,64 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,64579%.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA071
PR071

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 8.473, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2824, llibre
340, foli 98, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Casa-chalet situada en la parcela número cinco-B de la Urbanización "Mont d'Aro", de la zona de
Playa de Aro, del municipio de Castillo de Aro. Está integrada por sala de estar-comedor con chimenea, tres
dormitorios, cuarto de baño, porche, aseo, cocina y terraza, con una superficie útil de ochenta metros cuadrados y
garaje unido con una superficie útil de treinta metros cuadrados. La edificación está efectuada sobre una parcela
de cuatrocientos metros cuadrados de superficie, de los cuales la edificación en cuanto a su solar propiamente
dicho, incluida tanto la superficie útil como no útil ocupa ciento cincuenta metros cuadrados, estando el resto no
edificado destinado a jardín y entradas a la casa-chalet y todo en su conjunto linda: al Norte, parcela número cuatro
y parcela número cinco- A; al Sur, parcela número siete-A; al Este, parcela número cuatro; y al Oeste, calle."

Referència cadastral: 6315106EG0361E0001SL

Titulars registrals
VICTORIANA VEGA CORREA i SILVIA SOLER VEGA, són propietaris per parts iguals de la finca
descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora
Maria Teresa Martín Peña, el vint-i-set de juliol de mil nou-cents noranta-tres.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

375,65 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

225,39 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 15.181,19 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,66388%.
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA072
PR072

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 11.974, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3135, llibre
477, foli 115, amb la següent descripció registral:
" URBANA.- Chalet enclavado sobre la parcela número seis-bis, de la Urbanización "Mont d'Aro", sita en la zona
de Playa de Aro, del término municipal de Castillo de Aro y paraje Treumal; compuesto de planta semisótanos,
aprovechando el desnivel del terreno, y ocupada por una nave destinada a garaje, lavadero y cuarto-aseo, con una
superficie total construida de cincuenta y seis metros cincuenta decímetros cuadrados; y planta baja, que se
comunican por escalera interior, y ocupada por recibidor, cocina, comedor-estar, cuarto de baño, cuatro dormitorios
y terraza, con una superficie construida de ciento diez y seis metros sesenta decímetros cuadrados, más veinte y
ocho metros cuadrados de terraza. Se halla construido sobre una porción de terreno de superficie cuatrocientos_
s sesenta metros, setenta y ocho decímetros cuadrados, de los que lo edificado ocupa ciento cuarenta y cuatro
metros sesenta decímetros cuadrados y el resto es jardín. Linda en junto al Norte, con calle de la Urbanización; al
Sur, con resto de mayor finca de que se obtuvo, que es la parcela número siete; al Este, asimismo con resto ó
parte de la número seis; y al Oeste, con la parcela número cinco."

Referència cadastral: 6315107EG0361E0001ZL

Titulars registrals
JOSEFA LOPEZ ROMERA, és propietari de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura
autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, el senyor Rafael Moreno Olivares, el trenta d'abril de dos
mil tres.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 6 de maig de
2021.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

394,39 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

236,63 m2

Operacions registrals

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 15.938,27 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,69698%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA073
PR073

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 10.215, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2011, llibre
153, foli 214, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Vivienda unifamiliar radicada en la Urbanización Mont d'Aro, del término de Fanals de Aro, y parcela
denominada siete-A, que forma parte de la parcela siete. Está compuesta de planta baja terminando en cubierta
de tejas; dicha plante está integrada por sala de estar-comedor, tres dormitorios, cocina, cuarto de baño, porchegaraje, con una superficie útil de setenta y seis metros cuadrados, más treinta y dos metros cuadrados, destinados
a porche y terraza. La edificación se halla construida sobre una parcela de terreno de trescientos noventa metros
cuadrados, de los cuales el solar propio de la edificación comprendida, tanto la superficie útil y no útil de la misma,
ocupa la superficie de ciento treinta metros cuadrados, estando el resto no edificado destinado a jardín y entradas
de la casa; y todo en su conjunto_ linda al Norte, con la parcela número seis de la citada Urbanización; al Sur, con
calle de la Urbanización; al Este, con la parcela siete-B, de la citada Urbanización; y al Oeste, con la parcela cinco
de la propia Urbanización."

Referència cadastral: 6315109EG0361E0001HL

Titulars registrals
LAIA ARANDA GAVIN I SUSANA ARANDA GAVIN, són titulars d’una quarta part indivisa cadascuna
en nua propietat, per Llegat, en escriptura pública atorgada pel notari de Barcelona el senyor Ramón
García-Torrent Carballo, de 5 de novembre de 2020.
FERNANDO ARANDA ROCA és titular d’una meitat indivisa en plena propietat i d’una meitat indivisa
en usdefruit, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, el senyor
Manuel Rodríguez, el sis d'agost de mil nou-cents setanta-cinc; i per Obra Nova, en escriptura
autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, el senyor Manuel Rodríguez, el sis d'agost de mil noucents setanta-cinc, i per Llegat, en escriptura pública atorgada pel notari de Barcelona el senyor Ramón
García-Torrent Carballo, de 5 de novembre de 2020.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons notes de 2 de juny de 2021.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

386,10 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

231,66 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ì87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6fÇ{ÃZÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 15.603,52 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,68234%.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA074
PR074

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 11.992, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3050, llibre
441, foli 218, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Chalet enclavado sobre parte de las parcelas números seis y nueve de la Urbanización "Mont d'Aro",
en zona de Playa de Aro, del término municipal de Castillo de Aro; compuesto de planta semisótanos,
aprovechando el desnivel del terreno, y ocupada por una nave destinada a garaje, lavadero y cuarto-aseo, con una
superficie total construida de cincuenta y seis metros, cincuenta decímetros cuadrados; y planta baja, que se
comunican por escalera interior, y ocupada por recibidor, cocina, comedor-estar, cuarto de baño, cuatro dormitorios
y terraza, con una superficie construida de ciento dieciséis metros sesenta decímetros cuadrados, más veintiocho
metros cuadrados de terraza. Se halla construido sobre una parcela de terreno de superficie quinientos veintiséis
metros, cuarenta y seis decímetros cuadrados, de los que lo edificado ocupa ciento cuarenta y cuatro metros,
sesenta decímetros cuadrados, y el resto es jardín. Linda: al Norte, en parte con la parcela número ocho, y en
parte con calle de la Urbanización; al Sur, parte con resto de que se obtiene y en parte con la parcela número siete;
al Este, asimismo con dicho resto y en parte con la parcela número ocho; y al Oeste, con finca de los señores
Pallejá, que es parte de la número seis."

Referència cadastral: 6315108EG0361E0001UL

Titulars registrals
BRUNO JACQUES PIERRE VELLAS, és propietari de la finca descrita, per Compravenda, en
escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, el senyor Vicente Casellas Huertas, el vint-ivuit d'octubre de dos mil.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

409,35 m2

8b

30% a <50%

0,462 m2/m2

189,12 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 12.738,22 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,55705%.
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA075
PR075

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 8.397, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2921, llibre
382, foli 173, amb la següent descripció registral:
" URBANA.- VIVIENDA UNIFAMILIAR radicada en la Urbanización MONT D`ARO del término de Fanals d’Aro,
municipio de Castell Platja D’Aro, con una superficie útil de setenta y seis metros cuadrados más treinta y cuatro
metros, cuarenta decímetros cuadrados de porche, terraza y garaje, levantado sobre la parcela número siete de
dicha urbanización, calle Llorer. Mide el terreno una extensión de trescientos noventa metros, en cuyo interior
además de la indicada construcción existe una piscina de cuatro por ocho metros, es decir, una superficie de treinta
y dos metros cuadrados y linda en junto, por su frente Oeste, más recisión suroeste, con camino de dicha
Urbanización, por la izquierda entrando, Norte, con más precisión Noroeste, por la derecha Sur, más exactamente
Sureste; y por el fondo Este, más preciso Noroeste, con restante finca matriz de procedencia. Se describe de nuevo
al haberse ampliado la primitiva edificación existente."

Referència cadastral: 6315110EG0361E0001ZL

Titulars registrals
FELIPE JOSÉ DURAN BOADELLA, és propietari de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura
autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Raquel Miguel Sanz, el set de febrer de dos
mil catorze.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 6 de febrer
de 2014.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 7 de febrer
de 2014.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

422,92 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

253,75 m2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 17.091,40 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,74741%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA076
PR076

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 7.932, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3422, llibre
595, foli 128, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Chalet enclavado sobre la parcela número ocho de la Urbanización "Mont d'Aro", zona continuación
de Treumal, paraje Treumal, del término de Fanals de Aro. Distrito municipal de Castillo de Aro, hoy zona de Playa
de Aro; se compone de planta baja, ocupada por distribuidor, pasillos, cocina, comedor, sala de estar, tres
dormitorios y terrazas, con una superficie total edificada de ciento cincuenta y cinco metros, treinta y un decímetros
cuadrados,, y planta torreón ocupada por una habitación y un baño, con una superficie total edificada de cuarenta
metros cuadrados. Ambas plantas se comunican por escalera interior. Se halla construida sobre un solar de
superficie setecientos veintiún metros cuadrados, de lo que lo edificado ocupa unos ciento cincuenta y cinco metros
treinta decímetros cuadrados, y el resto es jardín y accesos. Linda en junto al Norte, con calle de la Urbanización;
al Sur, con las parcelas números once y diez de la mayor finca de que se segregó; al Este, con calle de la
Urbanización; y al Oeste, con las parcelas números nueve y seis, integrantes de la mayor finca de que se obtuvo."

Referència cadastral: 6315111EG0361E0001UL

Titulars registrals
ÁLVARO MARTÍN TORRE, és propietari de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura
autoritzada pel Notari de Ponts, el senyor Ángel Olmos, el vint de novembre de mil nou-cents vuitantados.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

725,73 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

435,44 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 29.329,17 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,28257%.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
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PA077
PR077

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 12.018, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3422, llibre
595, foli 131, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Chalet enclavado sobre parte de la parcela número nueve, de la Urbanización "Mont d'Aro", en zona
de Playa de Aro, del término municipal de Castillo de Aro; compuesto de planta semisótanos, aprovechando el
desnivel del terreno, y ocupada por una nave, destinada a garaje, lavadero y cuarto-aseo, con una superficie total
construida de cincuenta y seis metros, cincuenta decímetros cuadrados; y planta baja, que se comunican entre si,
y ocupada por recibidor, cocina, comedor-estar, cuarto de baño, tres dormitorios y terraza, con una superficie
construida de ciento dieciséis metros sesenta decímetros cuadrados, más veintiocho metros cuadrados de terraza.
Se halla construido sobre una parcela de terreno de superficie seiscientos treinta metros, setenta y seis
decímetros cuadrados, de los que lo edificado ocupa ciento cuarenta y cuatro metros sesenta decímetros
cuadrados, y el resto es jardín. Y linda al Norte, en parte con la parcela número ocho, y en parte con la número
seis; al Sur, con calle de la Urbanización; al Este, con la parcela número ocho; y al Oeste, con la parcela número
siete."

Referència cadastral: 6315112EG0361E0001HL

Titulars registrals
MAURICE ANTONIUS JOHANNES VAN DER MEULEN i ANTJE BIERMA, són copropietaris a parts
iguals de la finca descrita, per Compravenda, en virtut d’escriptura autoritzada pel Notari de CastellPlatja d’Aro, la senyora Maria Teresa Martin Peña, el 18 de juny de 2018.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 26 de juny
de 2018.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

634,21 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

380,53 m2

Operacions registrals

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 25.630,69 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,12084%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
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PA078
PR078

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 14.727, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2462, llibre
219, foli 64, amb la següent descripció registral:
"URBANA. Parcela de terreno denominada de número diez situada en la zona de Treumal, de la Urbanización
Mont d'Aro, del término municipal de Playa de Aro, municipio de Castillo de Aro, de superficie setecientos tres
metros cuadrados, equivalentes a dieciocho mil quinientos palmos cuadrados, que Linda al Norte, calle; Sur,
parcela número once y límite de finca; Este, calle; y Oeste, en parte Alvaro Martin y Margarita Torre, y en parte con
parcela número nueve."

Referència cadastral: 6315137EG0361E0001EL

Titulars registrals
MARIA LUISA MARTÍN TORRE, és propietària de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura
autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, el senyor Manuel Rodríguez, el tretze de desembre de
mil nou-cents vuitanta.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

666,46 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

399,88 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 26.934,01 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,17783%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA079
PR079

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 8.662, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2660, llibre
262, foli 189, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Casa chalet situada en la parcela número once de la Urbanización Mont d'Aro, del término de Playa
de Aro, del municipio de Castillo de Aro, y paraje Treumal, hoy calle Llorer, número dieciocho. Está compuesta de
una sola planta, terminando en cubierta de tejas, e integrada por sala de estar, comedor, cocina, cuarto de baño y
tres dormitorios, con una superficie útil de cien metros cuadrados, la edificación está efectuada sobre una parcela
de seiscientos un metros, cinco decímetros cuadrados, de los cuales el solar propio de la edificación comprendida
tanto la superficie útil como no útil ocupa una superficie de ciento veinte metros cuadrados, y todo en su conjunto
linda Norte, parcela número ocho en parte y parcela número diez; Sur, carretera de la Urbanización y propiedad
de la residencia Los Pinos en parte; Este, propiedad número diez, y residencia Los Pinos en parte; y Oeste, parcela
número nueve en parte y en parte calle de la Urbanización."

Referència cadastral: 6315113EG0361E0001WL

Titulars registrals
ANDRÉ LUDO G. VERBRUGGEN i NICOLE STEPHANIE SHEPERS, són propietaris per la seva
comunitat conjugal de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de
Castell-Platja d’Aro, la senyora Raquel Miguel Sanz, el disset de setembre de dos mil tretze.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons nota de data catorze de febrer de dos mil tretze.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de set d’octubre
de dos mil tretze.
3) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost sobre la renta de no Residents, segons nota de set d’octubre de dos mil tretze.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

569,94 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

341,96 m2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Projecte de Reparcel·lació Econòmica del PA-08 Mont d’Aro

203

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2022000490

Codi Segur de Verificació: 87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6f9195
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1174445
Data d'impressió: 11/03/2022 14:49:44
Pàgina 208 de 312

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ì87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6fÇ{ÃZÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 23.032,79 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,00723%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA080
PR080

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 4.883, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2931, llibre
386, foli 33, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Vivienda unifamiliar construida sobre la parcela número diecinueve en el plano general de la
Urbanización "Mont d`Aro", continuación Treumal, sita en Platja d'Aro, distrito municipal de Castell-Platja d'Aro, hoy
carrer Llorer 29, de superficie seiscientos diecisiete metros, cincuenta y nueve decímetros cuadrados, equivalentes
a dieciséis mil cuatrocientos treinta y siete, cuarenta y siete palmos cuadrados. Se halla compuesta de planta baja
y planta piso, estando rematada por cubierta de teja árabe. La planta baja, se distribuye en vestíbulo, cocina,
comedor-sala de estar y porche, con una superficie construida de ciento cuatro metros, doce decímetros
cuadrados, de los cuales veintinueve metros, siete decímetros cuadrados corresponden a porche. Y la planta piso,
se distribuye en cuatro dormitorios, un baño y un aseo, con una superficie construida de setenta y siete metros,
cinco decímetros cuadrados. El resto del solar no ocupado por la edificación se destina a jardín y accesos, y todo
en su conjunto linda: por el Norte, en línea de veintidós metros, doscientos noventa y un milímetros con finca de
Doña Trinidad García o sus sucesores; por el Este, en línea de cuarenta y tres metros, ciento cuarenta y seis
milímetros, con calle de la Urbanización; por el fondo, Sur, en línea de doce metros, quinientos sesenta y un
milímetros, con parcela número veinte de la propia Urbanización; y por el Oeste, en línea de treinta y cuatro metros,
seiscientos milímetros cuadrados, con la parcela número dieciocho de la Urbanización."

Referència cadastral: 6215902EG0361E0001HL

Titulars registrals
SERGEI KHAMICHEV, és propietari de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada
pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Raquel Miguel Sant, de 5 d’agost de 2016.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons nota de 21 de juliol de 2016.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 19 de
setembre de 2016.
3) HIPOTECA constituïda a favor de BANC DE SABADELL, SA. Fou constituïda en escriptura
autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Raquel Miguel Sant, de 5 d’agost de 2016.
4) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 19 de
setembre de 2016.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

5) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 26 d’octubre
de 2017.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

593,86 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

356,32 m2
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 24.000,02 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,04953%.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
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PA081
PR081

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 7.679, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2846, llibre
349, foli 11, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Chalet destinado a vivienda unifamiliar, edificado sobre la parcela número dieciocho de la
Urbanización "Mont d'Aro", en término municipal de Castell d'Aro, zona de Platja d'Aro, hoy calle Garriga, número
15. Está formado por una sola planta, y consta de comedor-estar, cocina, baño, tres dormitorios y terraza dejado
de una de las cuales, y aprovechando el desnivel se ubica el garaje. Mide el solar seiscientos treinta y ocho metros,
ocho decímetros cuadrados, de los que ocupa la edificación ochenta metros cuadrados, estando el resto del terreno
destinado a jardín. Linda: al Norte, con la parcela número diecinueve, de Don Ricardo Obruch; al Sur, con la parcela
número veinte, de Don Pedro Casas; Este, las antes citadas parcelas diecinueve y veinte; y Oeste, con zona yerma
que no es de la Urbanización y pequeña plaza de la Urbanización."

Referència cadastral: 6215901EG0361E0001UL

Titulars registrals
RICARD OBACH BRAUP, és propietari de la finca, per Llegat, en escriptura autoritzada pel Notari de
Barcelona, el senyor Ramon Garcia-Torrent Carballo, de 31 de maig de 2016.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) HIPOTECA constituïda a favor de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. Fou constituïda en
escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyor Juan José Suárez Losada, el quatre d'octubre
de mil nou-cents noranta-quatre.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons nota de data 21 de luilo de 2016.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

681,06 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

408,64 m2

Operacions registrals

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 27.524,05 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,20363%.

Plànol PR081

Projecte de Reparcel·lació Econòmica del PA-08 Mont d’Aro

208

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2022000490

Codi Segur de Verificació: 87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6f9195
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1174445
Data d'impressió: 11/03/2022 14:49:44
Pàgina 213 de 312

SIGNATURES

Ì87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6fÇ{ÃZÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA082
PR082

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 7.231, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2855, llibre
352, foli 95, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Chalet enclavado sobre la parcela número veinte en el plano general de la Urbanización "Mont
d'Aro", sita en Playa de Aro, paraje Treumal, término de Fanals de Aro. Distrito municipal de Castillo de Aro.
Compuesto de planta baja, ocupada por vestíbulo, office, aseo, cocina, comedor-sala de estar, y un dormitorio, con
una superficie de noventa y cuatro metros cuadrados; y de planta piso, ocupada por paso, trastero, baño y tres
dormitorios, con una superficie de noventa metros, veinte decímetros cuadrados. Se halla enclavado sobre un
solar de seiscientos setenta y cinco metros, noventa y dos decímetros cuadrados, de los que lo edificado ocupa
noventa y cuatro mef2tros cuadrados, estando destinada el resto a jardín. Linda: por la izquierda entrando, Norte,
en línea de treinta y cuatro, setecientos cincuenta y dos metros, con la parcela número veintiuno; por el fondo, en
línea de veinticinco, cero veinte metros con la calle de la Urbanización; por la derecha, en línea de treinta y dos,
ciento ochenta y seis metros, con las parcelas números dieciocho y diecinueve; y por el Oeste, en línea de quince,
novecientos diez metros, con calle de la Urbanización."

Referència cadastral: 6215903EG0361E0001WL

Titulars registrals
ROSA MARIA CASAS BONAL, és propietària de la finca descrita, respecte del 50% per Compravenda,
en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Maria Teresa Martín Peña, el 29
de maig de 1999, i respecte del 50% per herència, en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja
d’Aro, la senyora Raquel Miguel Sanz, el 29 de gener de 2020.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons nota de data 12 de març de 2020.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

672,66 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

403,60 m2

Operacions registrals

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 27.184,57 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,18879%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA083
PR083

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 12.108, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3381, llibre
574, foli 31, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Chalet enclavado sobre la parcela número veintiuno-B, de la Urbanización Mont d'Aro, sita en el
paraje de Treumal, de la zona de Playa de Aro, término municipal de Castillo de Aro, hoy calle Llorer, número 25;
de planta baja, compuesta de comedor-estar, cocina, aseo y porche-garaje, con una superficie aproximada de
cuarenta metros cuadrados edificados y planta piso compuesta de cuatro habitaciones y aseo, con una superficie
de cuarenta metros cuadrados. Se halla construido sobre una parcela de terreno de trescientos diez metros
cuadrados, aproximadamente, de los que lo edificado ocupa ochenta metros cuadrados, y el resto es jardín; y linda
en su junto al Norte y Sur, con carretera de la Urbanización, al Este, con la parcela veintiuno-A; y al Oeste, con la
parcela veinte de la misma Urbanización."

Referència cadastral: 6215904EG0361E0001AL

Titulars registrals
FÁTIMA YÁÑEZ MARTÍN i RAMÓN SÁNCHEZ CÓRDOBA, son propietaris a parts igual de la finca
descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyor Jesús Gómez
Taboada, de 14 de desembre de 2020.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 25 de gener
de 2021.
2) HIPOTECA constituïda a favor de BANC DE SABADELL, SA. Fou constituïda en escriptura
autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyor Jesús Gómez Taboada, de 14 de desembre de 2020.
3) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 25 de gener
de 2021.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

327,45 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

196,47 m2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 13.233,28 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,57869%.

Plànol PR083

Projecte de Reparcel·lació Econòmica del PA-08 Mont d’Aro

212

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2022000490

Codi Segur de Verificació: 87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6f9195
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1174445
Data d'impressió: 11/03/2022 14:49:44
Pàgina 217 de 312

SIGNATURES

Ì87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6fÇ{ÃZÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA084
PR084

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 10.332, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3418, llibre
593, foli 131, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Casa-chalet ubicada sobre la parcela denominada veintiuno-A, integrante en la parcela veintiuno del
Plan Parcial de Urbanización denominado Mont d'Aro, situado en Fanals, del término de Castillo de Aro, y paraje
Treumal, hoy calle Llorer, número 23. Está integrada por una sola planta, terminando en cubierta de tejas. Dicha
planta está compuesta por sala de estar-comedor, dos dormitorios, cuarto de baño, cuarto de aseo, cocina, porche
y garaje, con una superficie útil de sesenta metros cuadrados, más veinte metros cuadrados destinados a garaje
y porche. La edificación se halla comprendida sobre una porción de terreno de trescientos metros cuadrados, de
los cuales el solar propio de la edificación, comprendida tanto la superficie útil como no útil de la misma, ocupa una
superficie total de noventa y seis metros cuadrados, estando el resto del solar no edificado destinado a jardín y
entradas de la casa; y todo en su conjunto linda al Norte, con la parcela número veinte; al Sur, con pared medianera
de la casa sita en la parcela veintiuno-B; al Este y Oeste, con calle de la Urbanización."

Referència cadastral: 6215905EG0361E0001BL

Titulars registrals
OLEGARIO CRESPO DUARTE, és propietari d’una meitat indivisa de la finca descrita, per
Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, el senyor Manuel Rodríguez,
el 24 d’agost de 1975, i es titular de l’úsdefruit de l’altre meitat indivisa, per Herència, en escriptura
autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Maria Teresa Martín Peña, de 21 de juny de
2016.
JOSE JAVIER CRESPO MARTÍNEZ i ROSA HERMELINDA CRESPO MARTÍNEZ, són nus propietaris
d’una quarta part indivisa de la finca descrita cadascún, per Herència, en escriptura autoritzada pel
Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Maria Teresa Martín Peña, de 21 de juny de 2016.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons notes de 12 de juliol de 2016.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

318,88 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

191,33 m2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Projecte de Reparcel·lació Econòmica del PA-08 Mont d’Aro

213

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2022000490

Codi Segur de Verificació: 87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6f9195
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1174445
Data d'impressió: 11/03/2022 14:49:44
Pàgina 218 de 312

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ì87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6fÇ{ÃZÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 12.887,08 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,56355%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA085
PR085

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 12.033, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3236, llibre
521, foli 139, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Casa-chalet, ubicada sobre la parcela número veintidós, zona Treumal de la Urbanización Mont
d`Aro, del término municipal de Castillo de Aro. Está compuesta de planta sótano y planta baja, terminando en
cubierta de tejas. La planta sótano, que está formada debido al desnivel de la parcela está destinada a garaje con
una superficie edificada de treinta y ocho metros cuadrados; y la planta baja se encuentra distribuida en sala de
estar-comedor, tres dormitorios, cuarto de baño, cocina y terraza, con una superficie edificada de cien metros
cuadrados. La total edificación se encuentra construida sobre una parcela de terreno de seiscientos veinticuatro
metros cuadrados, de los cuales el solar propio de la edificación ocupa una superficie construida de ciento cuarenta
y cinco metros cuadrados, estando el resto del solar no edificado destinado a jardín y entradas de la casa. Y todo
en su conjunto linda al Norte, Sur y Este, con calle de la Urbanización; y al Oeste, con la parcela veintiuno-B de la
misma zona de la Urbanización."

Referència cadastral: 6215906EG0361E0001YL

Titulars registrals
JOSÉ MARÍA CECCHINI NIEHOFF i PILAR OBIOLS QUINTO, són propietaris cadascun d'ells d’una
quarta part indivisa en plena propietat de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada
pel Notari de Barcelona, el senyor Pedro Coca Torrens, el cinc d'agost de dos mil tres.
PILAR OBIOLS QUINTO, és propietària d’una meitat indivisa en plena propietat de la finca descrita,
per Compravenda i Obra Nova, en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, el senyor
Manuel Rodríguez, el trenta d'abril de mil nou-cents setanta-set.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

616,05 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

369,63 m2

Operacions registrals

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 24.896,52 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,08873%.
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PA086
PR086

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 11.968, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2666, llibre
264, foli 4, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Chalet enclavado sobre la parcela número diecisiete-A, de la Urbanización Mont D'Aro, sita en el
paraje de Treumal, de la zona de Playa de Aro, del municipio de Castillo de Aro, de planta baja solamente,
compuesto de cocina, comedor, dos habitaciones, baño y terraza, con una superficie total edificada de setenta
metros cuadrados. Se halla construido sobre una parcela de terreno de superficie real doscientos setenta y siete
metros, noventa y un ecimertos cuadrados y una superficie adjudicada e trescientos once metros ochenta y tres
decímetros cuadrados, si bien se modifica la desripción de la finca por la ajudicación de una superficie adyacente
de treinta y tres metros, noventa y dos decímetros cuadrados, cualificada ex novo como clave 8b, de lo que lo
edificado ocupa setenta metros cuadrados, y el resto en jardín, y linda: en junto al Norte, con carretera de la
Urbanización; al Sur, con terreno de la Urbanización Sol d'Aro; al Este, con la parcela diecisiete-B; y al Oeste, asi
mismo con la Urbanización Sol d'Aro."

Referència cadastral: 6215101EG0361E0001ZL

Titulars registrals
ANTONIO VEGA BENITEZ i CARMEN CARRETERO ESTRELLA, són propietaris per parts iguals de
la finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la
senyora Maria Teresa Martín Peña, el vint-i-vuit d'agost de mil nou-cents noranta-vuit.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) HIPOTECA constituïda per Antonio y otros Vega Benítez a favor de Banco de Sabadell, SA. Fou
constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Maria Teresa Martín
Peña, el vint-i-vuit d'agost de mil nou-cents noranta-vuit.

Dades urbanístiques
Superfície real

Superfície
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

311,83 m2

311,83 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

187,10 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ratificar l’adjudicació de 33,92 m2 ja inscrita en el Registre de la Propietat.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 15.573,69 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,55110%.
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PA087
PR087

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 10.483, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3236, llibre
521, foli 21, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Casa-chalet sobre la parcela denominada diecisiete-B, integrante o formando parte de la parcela
diecisiete del Plan Parcial de Urbanización, denominada Mont d'Aro, situado en Fanals de Aro, del término de
Castillo de Aro, y paraje Treumal. Está integrada por una sola planta terminando en cubierta de tejas. Dicha planta,
que tiene una superficie útil de setenta y cinco metros cuadrados, más diecisiete metros cuadrados de porche, está
integrada por sala de estar-comedor, dos dormitorios, cuarto de aseo, cocina y porche adosado. La edificación, se
halla comprendida sobre una porción de terreno aproximada de doscientos cincuenta metros cuadrados, si bien
su real cabida es de seiscientos quince metros cuadrados, de los cuales el solar propio de la edificación,
comprendida tanto la superficie útil y no útil de la misma, ocupa una superficie total edificada de noventa metros
cuadrados, estando el resto del solar no edificado destinado a jardín y entradas de la casa; y todo en su conjunto
linda al Norte, con calle de la Urbanización; al Sur, con calla de la Urbanización y señor Cabarrocas; al Este, con
la parcela dieciséis-A; y al Oeste, con la parcela diecisiete-A."

Referència cadastral: 6215102EG0361E0001UL

Titulars registrals
CATHERINE JULIETTE YVONNE VIALARD i BRUNO MICHEL ARMAND DUMONT, són propietaris
per parts iguals de la finca per compravenda en virtut d’escriptura pública de compravenda atorgada
pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Maria Teresa Martin Peña, en data vint-i-sis de setembre
de dos mil catorze.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 29 de maig
de 2014.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost sobre la renta de no Residents, segons nota de 29 de maig de 2014.
3) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de 23 d’octubre
de 2014.
4) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost sobre la renta de no Residents, segons nota de 23 d’octubre de 2014.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Dades urbanístiques
Superfície
real

Superfície
inclosa
PA

Superfície
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

593,75 m2

327,28 m2

333,95 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

200,37 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Ratificar l’adjudicació de 6,67 m2 ja inscrita en el Registre de la Propietat.
No procedeix efectuar la segregació de la porció de la finca inclosa en el PA-08 “Mont d’Aro, en tant
que aquesta parcel·la, tot i estar inclosa parcialment en dos polígons d’actuació urbanística, està entesa
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com una unitat i qualificades les dues porcions amb la clau 8b, de manera que la seva edificabilitat es
determinarà en funció de la superfície total de la finca.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023. Aquesta afecció real ha de grabar únicament el 55,12% de la
finca registral, corresponent al percentatge de la superfície de terreny inclosa en el PA-08 “Mont d’Aro”.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, el percentatge d’aquesta finca inclòs en el polígon d’actuació queda afectat
amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 14.080,29 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,59018%.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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PA088
PR088

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 10.501, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2.849,
llibre 350, foli 28, amb la següent descripció registral:
"URBANA. Casa chalet ubicada sobre la parcela denominada dieciséis-A, que forma parte de la parcela dieciséis
del Plan Parcial de la Urbanización denominada "Mont d'Aro", y paraje conocido por Treumal, de la zona de Platja
d'Aro, término municipal de Castell d'Aro, hoy calle Garriga, 26. Está integrada por una sola planta, terminando en
cubierta de tejas. Dicha planta, que tiene una superficie útil de setenta y cinco metros, cuarenta y nueve decímetros
cuadrados, más nueve metros, cuarenta y cuatro decímetros cuadrados de terraza, y trece metros, cincuenta
decímetros cuadrados de porche, está integrado por sala de estar-comedor, tres dormitorios, trastero, cocina,
cuarto de baño, terraza y porche. La edificación se halla comprendida sobre un solar de trescientos treinta y cicno
metros cuadrados, de los cuales el solar propio de la edificación, comprendida tanto la superficie útil como no útil,
ocupa una superficie total de noventa y ocho metros cuadrados, estando el resto del solar no edificado destinado
a jardín y entradas de la casa, y todo en su conjunto, linda: al Norte, con calle de la Urbanización; al Sur, con
Urbanización Arpa y señor Cabarrocas; al Este, con la parcela dieciséis-B; y al Oeste, con la parcela diecisiete-B."

Referència cadastral: 6215103EG0361E0001HL

Titulars registrals
RAFAELA ESTRELLA CÓRDOBA, és propietària de la finca descrita, per Herència, en escriptura
autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, la senyora Maria Teresa Martín Peña, el vint-i-sis de març
de dos mil onze.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície
real

Superfície inclosa
PA i adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

658,27 m2

362,30 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

217,38 m2

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

No procedeix efectuar la segregació de la porció de la finca inclosa en el PA-08 “Mont d’Aro, en tant
que aquesta parcel·la, tot i estar inclosa parcialment en dos polígons d’actuació urbanística, està entesa
com una unitat i qualificades les dues porcions amb la clau 8b, de manera que la seva edificabilitat es
determinarà en funció de la superfície total de la finca.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023. Aquesta afecció real ha de grabar únicament el 55,03% de la
finca registral, corresponent al percentatge de la superfície de terreny inclosa en el PA-08 “Mont d’Aro”.
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Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, el percentatge d’aquesta finca inclòs en el polígon d’actuació queda afectat
amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 14.641,68 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,64028%.
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PA089
PR089

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 23.977, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3155, llibre
487, foli 112, amb la següent descripció registral:
"URBANA: Casa-Chalet situada sobre la parcela dieciséis-B y ocho-A, del conjunto de parcelas formadas por las
dieciséis-A y la propia dieciséis-B, situada en el paraje Treumal y Urbanización conocida por "Mont d`Aro", término
de Castell-Platja d`Aro. Está integrado por una sola planta terminando en cubierta de tejas, y se encuentra
distribuido en sala de estar, comedor, tres dormitorios, cuarto de baño, porche y terraza, con una superficie de cien
metros cuadrados, que corresponde setenta metros cuadrados a superficie habitable, quince metros cuadrados a
terraza y quince metros cuadrados a porche. La edificación se encuentra construida sobre una parcela de terreno
de seiscientos sesenta y nueve metros cuadrados, de los cuales el solar propio de la edificación, comprendida
tanto la superficie útil como la no útil de la misma, ocupa una superficie total de ciento veinte metros cuadrados,
estando el resto del solar no edificado destinado a jardín y entrada de la casa. Y todo en su conjunto, linda: Norte
y al Sur, con calle La Garriga; al Este, con el Sr. Vives; y al Oeste, con el Sr. Vázquez."

Referència cadastral: 6215104EG0361E0001WL

Titulars registrals
MARIA ROSARIO LÓPEZ CARRASCOSA, és propietària de la finca descrita, respecte d’una meitat
indivisa,per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyor Hugo Lincoln
Pascual, el trenta d'octubre de dos mil set, i respecte d’una altra meitat indivisa per Herència, en
escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyir Jose Luis Martínez-Gil Calero.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) HIPOTECA constituïda per Manuel López Méndez i Maria Rosario López Carrascosa a favor de
Caixa d’Estalvis de Catalunya. Fou constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, el
senyor Hugo Lincoln Pascual, el trenta d'octubre de dos mil set.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons nota de 14 de maig de 2019.

Dades urbanístiques
Superfície
real

Superfície inclosa
PA i adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

671,00 m2

353,95 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

212,37 m2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
No procedeix efectuar la segregació de la porció de la finca inclosa en el PA-08 “Mont d’Aro, en tant
que aquesta parcel·la, tot i estar inclosa parcialment en dos polígons d’actuació urbanística, està entesa
com una unitat i qualificades les dues porcions amb la clau 8b, de manera que la seva edificabilitat es
determinarà en funció de la superfície total de la finca.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

vigència fins el 14 d’octubre de 2023. Aquesta afecció real ha de grabar únicament el 52,74% de la
finca registral, corresponent al percentatge de la superfície de terreny inclosa en el PA-08 “Mont d’Aro”.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, el percentatge d’aquesta finca inclòs en el polígon d’actuació queda afectat
amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 14.304,23 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,62553%.

Plànol PR089
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PA090
PR090

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 7.910, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2657, llibre
260, foli 19, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= VIVIENDA UNIFAMILIAR radicada en la Urbanización Mont d'Aro, hoy calle Garriga, número 30, en
término de Fanals de Aro, distrito municipal de Castillo de Aro, que mide una superficie útil de setenta y cinco
metros, cuarenta y nueve decímetros cuadrados, más trece metros, cincuenta decímetros cuadrados de porche, y
nueve metros, cuarenta y cuatro decímetros cuadrados, levantada sobre parte de las parcelas quince y dieciséis
de dicha Urbanización. Mide el terreno una extensión de trescientos cuarenta metros cuadrados aproximadamente,
equivalentes a ocho mil novecientos noventa y nueve, doce palmos, también cuadrados. Linda en junto, por su
frente Este, más preciso Noreste, con camino de dicha Urbanización; por la izquierda entrando, Sur, con más
precisión Sureste, por la derecha Norte, con más precisión Noroeste; y por la espalda, más preciso Suroeste, con
resto de finca matriz de procedencia de Don Carlos Lozano Drumen y Don Guillermo Aguilar Cuspinera. Y linda en
junto, según el Catastro: por su frente, Este, con dicha calle Garriga; por la derecha, entrando, con el número 28
de la misma calle; por la izquierda, con el número 32 de la misma calle; y por el fondo, con la citada calle"

Referència cadastral: 6215105EG0361E0001AL

Titulars registrals
CARMEN PARROT MATAS, és propietària d’una meitat indivisa, per Compravenda, en escriptura
autoritzada pel Notari de Terrassa, el senyor José Javier Castiella Rodríguez, el 9 de desembre de
1986, i d’una meitat indivisa en usdefruit, per Herència, en escriptura pública autoritzada pel Notari de
Terrassa, el senyor Albredo Arbona Casp, de 18 de desembre de 2017.
TANIA VIVES PARROT, és nua propietària d’una meitat indivisa, per Herència, en escriptura pública
autoritzada pel Notari de Terrassa, el senyor Albredo Arbona Casp, de 18 de desembre de 2017.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons notes de 7 de maig de 2018.

Dades urbanístiques
Superfície
real

Superfície inclosa
PA i adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

654,48 m2

357,77 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

214,66m2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
No procedeix efectuar la segregació de la porció de la finca inclosa en el PA-08 “Mont d’Aro, en tant
que aquesta parcel·la, tot i estar inclosa parcialment en dos polígons d’actuació urbanística, està entesa
com una unitat i qualificades les dues porcions amb la clau 8b, de manera que la seva edificabilitat es
determinarà en funció de la superfície total de la finca.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
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vigència fins el 14 d’octubre de 2023. Aquesta afecció real ha de grabar únicament el 54,66% de la
finca registral, corresponent al percentatge de la superfície de terreny inclosa en el PA-08 “Mont d’Aro”.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, el percentatge d’aquesta finca inclòs en el polígon d’actuació queda afectat
amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 14.458,48 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,63227%.

Plànol PR090
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PA091
PR091

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 11.826, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2624, llibre
245, foli 138, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= CASA CHALET, situada sobre la parcela número quince del conjunto de parcelas formada por las
quince-dieciséis-diecisiete de la Urbanización Mont Daro, paraje de Treumal, término municipal de Castillo de Aro;
está compuesta de una sola planta terminando en cubierta de tejas. Dicha planta se encuentra distribuida en sala
de estar comedor, cocina, cuarto de baño, tres dormitorios, porche y terraza, con una superficie de cien metros
cuadrados construidos que corresponden setenta metros a superficie habitable, quince metros cuadrados a terraza
y quince metros cuadrados de porche. La edificación se encuentra construida sobre una parcela de terreno de
trescientos cuarenta metros cuadrados, de los cuales el solar propio de la edificación comprendida tanto la
superficie útil como la no útil ocupa una superficie total de ciento veinte metros cuadrados, estando el resto del
solar no edificado destinado a jardín y entrada de la casa-chalet. Y todo en su conjunto Linda al Norte, con carretera
y parcela quince-A; al Sur, con terreno yermo y parcela quince-C; al Este, con la carretera y parcela quince; y al
Oeste, con la parcela quince-A."

Referència cadastral: 6215106EG0361E0001BL

Titulars registrals
ADOLFO ANDÚJAR RUÍZ i MARÍA DE LOS ÁNGELES RODA SANCHÍS, són propietaris per parts
iguals de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Sant Feliu de
Guíxols, el senyor Francisco De Paula Polo Orti, el tres d'abril de mil nou-cents vuitanta-sis.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) HIPOTECA constituïda per Adolfo Andújar Ruíz a favor de Caja de Ahorros de Catalunya. Fou
constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de Sant Feliu de Guíxols, el senyor Francisco De Paula
Orti, el tres d'abril de mil nou-cents vuitanta-sis.
2) HIPOTECA constituïda per Adolfo y otros Andújar Ruíz a favor de Banco Mapfre, SA. Fou
constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de Girona, la senyora Belén Mayoral del Barrio, el setze
de febrer de mil nou-cents noranta-sis.

Dades urbanístiques
Superfície
real

Superfície inclosa
PA i adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

617,53 m2

345,21 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

207,13 m2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Operacions registrals
Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
No procedeix efectuar la segregació de la porció de la finca inclosa en el PA-08 “Mont d’Aro, en tant
que aquesta parcel·la, tot i estar inclosa parcialment en dos polígons d’actuació urbanística, està entesa
com una unitat i qualificades les dues porcions amb la clau 8b, de manera que la seva edificabilitat es
determinarà en funció de la superfície total de la finca.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
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vigència fins el 14 d’octubre de 2023. Aquesta afecció real ha de grabar únicament el 55,90% de la
finca registral, corresponent al percentatge de la superfície de terreny inclosa en el PA-08 “Mont d’Aro”.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, el percentatge d’aquesta finca inclòs en el polígon d’actuació queda afectat
amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 13.951,28 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,61009%.

Plànol PR091
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PA092
PR092

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 22.596, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3046, llibre
439, foli 105, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Vivienda unifamiliar radicada en la Urbanización Mont d'Aro, del término de Fanals de Aro, distrito
municipal de Castillo de Aro, que mide una superficie útil de setenta y cinco metros cuarenta y nueve decímetros
cuadrados, más unos veintitrés metros cuadrados de porche, terraza, y garaje, levantada sobre la parcela quinceC de dicha Urbanización. Mide el terreno una extensión de quinientos ochenta y cuatro metros cuadrados,
aproximadamente, equivalentes a quince mil cuatrocientos diecinueve con ochenta palmos, también cuadrados, y
linda, en junto, al frente, Norte, parte con la parcela número catorce y parte con resto de finca matriz; al Sur, parte
con camino de la Urbanización y parte con calle Garriga; al Este y Oeste, con la calle Garriga."

Referència cadastral: 6215107EG0361E0001YL

Titulars registrals
ALBERT MIR ARNAU, és propietari de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura autoritzada
pel Notari de Castell-Platja d’Aro, el senyor Vicente Casellas Huertas, el nou d'agost de dos mil; per
Compravenda, en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, el senyor Vicente Casellas
Huertas, el nou d'agost de dos mil; i per Agrupació, en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja
d’Aro, el senyor Vicente Casellas Huertas, el nou d'agost de dos mil.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) HIPOTECA constituïda per Albert Mir Arnau a favor de Caixa d’Estalvis de Girona. Fou constituïda
en escriptura autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, el senyor Vicente Casellas Huertas, el nou
d'agost de dos mil.

Dades urbanístiques
Superfície
real

Superfície inclosa
PA i adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

653,77 m2

438,26 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

262,96 m2

Operacions registrals

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
No procedeix efectuar la segregació de la porció de la finca inclosa en el PA-08 “Mont d’Aro, en tant
que aquesta parcel·la, tot i estar inclosa parcialment en dos polígons d’actuació urbanística, està entesa
com una unitat i qualificades les dues porcions amb la clau 8b, de manera que la seva edificabilitat es
determinarà en funció de la superfície total de la finca.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023. Aquesta afecció real ha de grabar únicament el 67,03% de la
finca registral, corresponent al percentatge de la superfície de terreny inclosa en el PA-08 “Mont d’Aro”.
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3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, el percentatge d’aquesta finca inclòs en el polígon d’actuació queda afectat
amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 17.711,74 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,77454%.
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PA093
PR093

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 16.137, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2624, llibre
245, foli 142, amb la següent descripció registral:
" URBANA.= Porción de terreno, formada por parte de las parcelas números trece y catorce, integrantes de la
Urbanización "Mont d'Aro", situada en Playa de Aro, municipio de Castillo de Aro. Tiene una superficie de
novecientos diecinueve metros, setenta decímetros cuadrados. Linda al Norte, en parte con calle y en parte zona
verde; al Sur, con límite de finca matriz; al Este, con la parcela doce -hoy subdividida en dos-; y al Oeste, con zona
verde y parte con límite de finca matriz. Sobre la misma se ha construido una VIVIENDA UNIFAMILIAR aislada,
compuesta de planta sótano y planta baja, y rematada por cubierta de teja árabe. La planta sótano se destina a
almacén-garaje, con una superficie de noventa y siete metros, veintiséis decímetros cuadrados, más catorce
metros, cincuenta y seis decímetros cuadrados de porche. Y la planta baja se distribuye en recibidor, comedorestar, cocina, cuatro dormitorios, dos cuartos de baño y porche, con una superficie construida de ciento treinta y
cinco metros, cincuenta y siete decímetros cuadrados, más cincuenta y dos metros, noventa y cuatro decímetros
cuadrados de porche. El resto del solar no ocupado por la edificación se destina a jardín y accesos, y todo en su
conjunto conserva los mismo linderos que los señalados para el solar."

Referència cadastral: 6214501EG0361C0001OQ

Titulars registrals
DANIEL AGUILAR RODRÍGUEZ, és propietari de la finca descrita, per Compravenda, en escriptura
autoritzada pel Notari de Castell-Platja d’Aro, el senyor Alejandro Miguel Velasco Gómez, el setze
d'agost de mil nou-cents noranta-quatre; i per Obra Nova, en escriptura autoritzada pel Notari de
Castell-Platja d’Aro, el senyor Ricardo Ferrer Giménez, el vint-i-cinc d'agost de mil nou-cents norantaquatre.

Càrregues
La finca està lliure de càrregues i gravàmens.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

919,48 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

551,69 m2

Operacions registrals

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 37.159,21 €.

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 1,62498%.
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2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
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PA094
PR094

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 10.730, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3401, llibre
583, foli 165, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Casa-chalet enclavada, sobre una porción de terreno formada por parte de las parcelas números
doce y trece de la Urbanización Continuación Treumal "Mont d'Aro", hoy calle Llorer, dicinueve, y paraje Treumal,
zona de Fanals de Aro, municipio de Castillo de Aro; de planta baja solamente, y compuesta de recibidor, cocina,
comedor-estar, cuarto de baño, tres dormitorios y terraza, con una superficie total edificada de noventa y ocho
metros cuadrados. Se halla construida sobre una porción de terreno de superficie seiscientos dos metros,
cincuenta decímetros cuadrados a parte de la doce, y ciento setenta y siete metros cuadrados a parte de la trece,
y de los que edificado ocupa noventa y ocho metros cuadrados, y el resto es jardín y accesos. Linda en junto al
Norte, con la confluencia de calles; al Sur, con resto de la doce y parte de la trece; al Este, con calle; y al Oeste,
con parte de la trece y de la catorce, todo ello de la misma zona y paraje de la total Urbanización."

Referència cadastral: 6214502EG0361C0001KQ

Titulars registrals
MICHELE MARIE MADELEINE CABAILH, és propietària de la finca per compravenda en virtut
d’escriptura pública atorgada davant del Notari de Castell-Platja d’Aro, la Sra. Maria Teresa Martín
Peña, de data vint-i-dos de maig de dos mil quinze.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons nota de data dos de juny de dos mil quinze.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data dotze
de juny de dos mil quinze.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

492,83 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

295,70 m2

Operacions registrals

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
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4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 19.916,94 €

-

Quota de participació en la reparcel·lació: 0,87097%.
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PA095
PR095

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Informació registral i cadastral
Finca número 12.038, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3422, llibre
595, foli 140, amb la següent descripció registral:
"URBANA.= Porción de terreno compuesto por parte de las parcelas números doce y trece, de la Urbanización
continuación Treumal "Mont d`Aro", y paraje Treumal, del municipio de Castillo de Aro, hoy calle Llorer número
dicisiete; de superficie aproximada seiscientos dos metros, cincuenta decímetros cuadrados, de los que
corresponden cuatrocientos veinticinco con cincuenta metros cuadrados, a la número doce y ciento setenta y siete
metros cuadrados a la número trece; enclavada en la zona denominada La Masia, y que en su conjunto linda: al
Norte, con parte de la parcela doce, de los consortes señores Aguilar-Neira; al Sur, con Urbanización Residencia
Los Pinos; al Este, con carretera de la Urbanización; y al Oeste, con resto de mayor finca, que es parte de la
parcela número trece."

Referència cadastral: 6214503EG0361C0001RQ

Titulars registrals
SILVIA CLAVERA CAPDEVILA i JOSEFA CLAVERA CAPDEVILA, són propietaris per parts iguals,
per herència, en escriptura autoritzada pel Notari de La Garriga, el senyor Francisco Javier Borrell
Papaceit, de 2 de juliol de 2021.

Càrregues
La finca està afecta a les següents càrregues:
1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons nota de 21 d’abril de 2021.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar
per l'Impost de Successions i Donacions, segons notes de 15 de setembre de 2021.

Dades urbanístiques
Superfície real i
adjudicada

Qualificació
Urbanística

Pendent

Índex
Edificabilitat

Sostre

563,80 m2

8b

<30%

0,60 m2/m2

338,28 m2

Operacions registrals

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Confirmar les titularitats registrals de la finca aportada, sense nova adjudicació de finca, de conformitat
amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Mantenir les càrregues i gravamens existents, de conformitat amb l’article 148 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificació de l’afecció real inscrita (i) eliminant la subjecció al compte de liquidació provisional, (ii)
concretant l’import del saldo de liquidació definitiu de cada finca i (iii) mantenint els percentatges de
participació en la reparcel·lació. L’afecció real corresponent al saldo de liquidació definitiva tindrà
vigència fins el 14 d’octubre de 2023.

Afecció real
De conformitat amb l’article 127 b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 154.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol, aquesta finca queda afecta amb caràcter real:
-

Al pagament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la reparcel·lació, que es fixa en un
import de 22.784,93 €
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
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Quota de participació en la reparcel·lació: 0,99639%.
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1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
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III. FITXES DE SISTEMES URBANÍSTICS
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2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Projecte de Reparcel·lació Econòmica del PA-08 Mont d’Aro

238

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2022000490

Codi Segur de Verificació: 87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6f9195
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1174445
Data d'impressió: 11/03/2022 14:49:44
Pàgina 243 de 312

SIGNATURES

Ì87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6fÇ{ÃZÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

PZV01

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Descripció de la finca
Finca número 26.691, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3.422,
llibre 595, foli 146, amb la següent descripció registral:
"URBANA. Finca ubicada en el terme municipal de Castell-Platja d’Aro, en la urbanització Mont d’Aro, de forma
allargada, que constitueix la parcel·la resultant PZV01 del Projecte de Reparcel·lació econòmica del polígon
d’actuació PA-08, destinada a zona verda pública. Té una superfície de mil dos-cents seixanta-vuit metres, trentaquatre decímetres quadrats, destinada a espai lliure i zona verda pública (CLAUEll). Limita: al Nord, amb vial limítrof
amb el terme municipal de Calonge, a l’Est, amb parcel·la de la urbanització (PR004); a l’Oest i Sud, amb vials de
la urbanització”.

Referència cadastral: 6117204EG0361E0001QL,
6117205EG0361E0001PL

6117206EG0361E0001LL

i

part

de

la

Titular registral
La finca és titularitat de l’AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO, a títol de cessió obligatòria i
gratuïta i d’immatriculació.

Operacions registrals
Ratificar la cessió obligatòria i gratuïta de les finques registrals 22.580 i 26.683 i confirmar la titularitat
de la finca, sense nova adjudicació de finca, de conformitat amb l’article 165.4 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

Participació en la reparcel·lació
De conformitat amb l’article 126.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, aquesta finca no participa en el repartiment de beneficis i càrregues.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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PZV02

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Descripció de la finca
Finca número 26.689, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3422, llibre
595, foli 144, amb la següent descripció registral:
"URBANA. Finca ubicada en el terme municipal de Castell-Platja d’Aro, en la urbanització Mont d’Aro, de forma
allargada, que constitueix la parcel·la resultant PZV01 del Projecte de Reparcel·lació econòmica del polígon
d’actuació PA-08, destinada a zona verda pública. Té una superfície de seixanta-quatre metres, setanta-un
decímetres quadrats. Limita; al Nord-oest i Sud-oest, amb parcel·la de la urbanització (PA006); i al Nord-est i Sudest amb el Passeig Topazi.

Referència cadastral: No consta.

Titular registral
La finca és titularitat de l’AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO, a títol d’immatriculació de
conformitat amb el que estableix l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel que s’aproven
les Normes complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el
Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística.

Participació en la reparcel·lació
De conformitat amb l’article 126.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, aquesta finca no participa en el repartiment de beneficis i càrregues.

Operacions registrals
Confirmar la titularitat de la finca, sense nova adjudicació de finca, de conformitat amb l’article 165.4
del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Modificar la descprició registral en tant que existeix un error al identificar la finca amb la parcel·la
resultant PZV01 quan és la PZV02.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Plànol PZV02
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PZV03

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Descripció de la finca
Finca número 21.765, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 2.972,
llibre 405, foli 182, amb la següent descripció registral:
"URBANA. Porción de terreno formada por las parcelas números veinte-seis-veintisiete, en el paraje Treumal, del
término municipal de Calonge, en la actualidad CASTELL-PLATJA D’ARO; con una superficie resto después de
varias segregaciones de mil doscientos diez metros catorce decímetros cuadrados. Lindante al Norte, con calles y
mediante ellas, con resto de mayor finca, al Sur, con finca de Eurobrava, S.K.; en parte mediante un vial; al Este,
con placeta; y al Oeste, parcela segregada veintiseis A”.

Referència cadastral: 6216101EG0361E0001EL

Titular registral
La finca és titularitat de l’AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO, a títol de cessió obligatòria i
gratuïta.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Plànol finca 21.765 (PA204)

Operacions registrals
La superfície real de la finca 21.765 és de 1.227,33 m2, de la qual 1.098,20 m2 estan qualificats com a
zona verda i 129,13 m2 estan qualificats com a vialitat.
Aquests 129,13 m2 estan computats ja dins de la finca registral 26.292, titularitat de l’Ajuntament de
Castell-Platja d’Aro a títol d’immatriculació, per la qual cosa es produeix una duplicitat registral.
Per solucionar aquesta situació, es realitzen les següents operacions registrals:
•

Rectificar la superfície de la finca 21.765 fent constar la superfície real de 1.227,33 m2.
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•

Ratificar la cessió obligatòria i gratuïta de la finca registral 21.765 i confirmar la titularitat la titularitat
de la finca, sense nova adjudicació de finca, de conformitat amb l’article 165.4 del Reglament de la
Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

•

Segregar de la finca registral 21.765 una superfície de 129,13 m2 qualificada com a vialitat pública.

•

Integrar aquesta superfície de 129,13 m2 dins la finca registral 26.692, que recull la totalitat de la
vialitat el polígon d’actuació PA08 “Mont d’Aro”, per tal d’esmenar la duplicitat registral existent.

•

Rectificar la descripció del resto de finca 21.765 en els següents termes:
“URBANA. Finca ubicada en el terme municipal de Castell-Platja d’Aro, en la urbanització Mont d’Aro, que
constitueix la parcel·la resultant PZV03 del Projecte de Reparcel·lació econòmica del polígon d’actuació PA08, destinada a zona verda pública. Té una superfície de 1.098,20 m2. Limita: al Nord, amb vial limítrof amb
el terme municipal de Calonge; a l’Oest, amb parcel·la de la urbanització (PR025) i a l’Est i al Sud amb
Passatge de l’Amatista”

Participació en la reparcel·lació
De conformitat amb l’article 126.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, aquesta finca no participa en el repartiment de beneficis i càrregues.

Plànol PZV03 resultant
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PZV04

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Descripció de la finca
Finca número 26.690, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3422, llibre
595, foli 145, amb la següent descripció registral:
"URBANA. Finca de forma allargada, titularitat de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, actualment destinada a
zona verda i espai lliure públic de la urbanització Mont d’Aro, amb una superfície de quatre-centrs vuitanta-quatre
metres, dinou decímetres quadrats. Limita; al Nord, amb parcel·la de la urbanització (PA057); i a l’Est, Sud i Oest,
amb vialitat”.

Referència cadastral: No consta.

Titular registral
La finca és titularitat de l’AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO, a títol d’immatriculació de
conformitat amb el que estableix l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel que s’aproven
les Normes complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el
Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística.

Participació en la reparcel·lació
De conformitat amb l’article 126.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, aquesta finca no participa en el repartiment de beneficis i càrregues.

Operacions registrals
Confirmar la titularitat de la finca, sense nova adjudicació de finca, de conformitat amb l’article 165.4
del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Plànol PZV04
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VIALITAT

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PA-08 MONT D’ARO

Descripció de la finca
Finca número 26.692, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3422, llibre
595, foli 147, amb la següent descripció registral:
"URBANA. Finca ubicada en el terme municipal de Castell-Platja d’Aro, en el Polígon d’actuació PA-08 “Mont
d’Aro”, que constitueix la vialitat del polígon d’actuació, amb una superficie de dotze mil trenta-dos metres quarantatres decímetres quadrats, que limita amb les parcel·les i altres zones destinades a sistemes de la urbanització”.

Referència cadastral: No consta.

Titular registral
La finca és titularitat de l’AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO, a títol d’immatriculació de
conformitat amb el que estableix l’article 8.1 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel que s’aproven
les Normes complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el
Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística.

Participació en la reparcel·lació
De conformitat amb l’article 126.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, aquesta finca no participa en el repartiment de beneficis i càrregues.

Operacions registrals
La finca registral 26.692, amb la seva superfície de 12.032,43 m2, incorpora la vialitat de la urbanització
de titularitat pública que va ser objecte d’immatriculació, però incorpora alhora dues porcions de terreny
titularitat de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro que es van adquirir per cessió obligatòria i gratuïta, en
concret:
1. La finca registral 21.793, inscrita al registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom 3422,
llibre 595, foli 147, (PA010) amb la següent descripció registral:
“URBANA: Parcela número cuarenta y seis, antes dieciseis o de parte de dicha dieciseis, del Plan Parcial de
Urbanización denominado Mont d’Aro, situado en el termino de Fanals d’Aro, y paraje Dona Morta, de
superfície aproximada cuatrocientos cuarenta y ocho metros cuadrados, aproximadamente equivalentes a
once mil setecientos novena y seis palmos cuadrados aproximadamente. Que linda en parte con la parcela
cuarenta y tres y en parte con zona verde; al Sur con la parcel·a treinta y uno, al Este con Carretera, y al
Oeste, con la parcela cuarenta y cinco bis”.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

La superfície real d’aquesta finca és de 466,28 m2.

2. Una porció de la finca 21.765 inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al tom
2.972, llibre 405, foli 182, amb una superfície de 129,13 m2 qualificada com a vialitat.
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En conseqüència es produeix una duplicitat registral de superfícies. Per solucionar aquesta situació, es
realitzen les següents operacions registrals:
•

Rectificar la superfície de la finca 21.793 fent constar la superfície real de 466,28 m2.

•

Ratificar la cessió obligatòria i gratuïta de la finca registral 21.793 i confirmar la titularitat la titularitat
de la finca, sense nova adjudicació de finca, de conformitat amb l’article 165.4 del Reglament de la
Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.

•

Segregar de la finca registral 21.765 una superfície de 129,13 m2 qualificada com a vialitat pública
(operació ja proposada en la ZV03, que integra la resta de la finca registral 21.765).

•

Integrar la finca 21.793 i la superfície segregada de la finca 21.765 dins la finca registral 26.692,
que recull la totalitat de la vialitat el polígon d’actuació PA08 “Mont d’Aro”, per tal d’esmenar la
duplicitat registral existent.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Plànol Vialitat
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IV. COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIU
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226,55

885,51

474,10

469,54

856,35

601,50

1.126,97

2.179,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m2 sòl

Excés /
Defecte

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

Qualif.
Urb.

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

30% a <50%

30% a <50%

<30%

<30%

<30%

30% a <50%

30% a <50%

30% a <50%

30% a <50%

30% a <50%

30% a <50%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

30% a <50%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

Pendent
terreny

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,462

0,462

0,600

0,600

0,600

0,462

0,462

0,462

0,462

0,462

0,462

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,462

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

m
/
m2st

2 sòl

Índex
edific.

587,60

249,215

249,215

498,43

419,06

607,87

441,56

296,10

295,07

191,16

248,03

218,27

166,78

494,95

264,03

255,79

276,81

312,85

394,18

353,29

380,02

772,83

1.097,29

667,83

421,36

379,88

388,46

357,92

314,52

238,65

252,91

179,84

135,93

531,31

284,46

281,72

513,81

360,90

676,18

1.307,94

688,06

m2st

Sostre

1,73075%

0,73405%

0,73405%

1,46810%

1,23432%

1,79046%

1,30060%

0,87215%

0,86912%

0,56305%

0,73056%

0,64291%

0,49124%

1,45785%

0,77769%

0,75342%

0,81533%

0,92149%

1,16104%

1,04060%

1,11933%

2,27634%

3,23202%

*1,58933%

*1,61884%

1,11892%

1,14419%

1,05424%

0,92641%

0,70293%

0,74494%

0,52971%

0,40038%

1,56495%

0,83787%

0,82979%

1,51341%

1,06302%

1,99166%

3,85248%

2,02665%

%

Percentatge
participació

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-27.620,74 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A cobrar

3.454,56 €

1.465,16 €

1.465,16 €

2.930,32 €

2.463,70 €

3.573,73 €

2.595,98 €

1.740,80 €

1.734,75 €

1.123,85 €

1.458,19 €

1.283,23 €

980,52 €

2.909,86 €

1.552,26 €

1.503,82 €

1.627,39 €

1.839,28 €

2.317,42 €

2.077,03 €

2.234,18 €

4.543,55 €

6.451,08 €

3.172,28 €

3.231,18 €

2.233,35 €

2.283,80 €

2.104,25 €

1.849,10 €

1.403,05 €

1.486,88 €

1.057,30 €

799,15 €

3.123,63 €

1.672,37 €

1.656,26 €

3.020,74 €

2.121,77 €

3.975,33 €

7.689,51 €

4.045,17 €

A pagar

Indemnitzacions Sistemes

-72,06 €

-26,10 €

0,00 €

-61,54 €

-26,10 €

0,00 €
0,00 €

-52,20 €

-43,89 €

-63,67 €

-46,25 €

-31,01 €

-30,90 €

-20,02 €

-25,98 €

-22,86 €

-17,47 €

-51,84 €

-27,65 €

-26,79 €

-28,99 €

-32,77 €

-41,28 €

-37,00 €

-39,80 €

-80,94 €

-114,93 €

-56,51 €

-57,56 €

-39,79 €

-40,69 €

-37,49 €

-32,94 €

-25,00 €

-26,49 €

-18,84 €

-14,24 €

-55,65 €

-29,79 €

-29,51 €

-53,81 €

-37,80 €

-70,82 €

-136,99 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Indemnitzacions
Excés / Defecte

Projecte de Reparcel·lació Econòmica del PA-08 Mont d’Aro

36.184,92 €

15.356,88 €

15.356,88 €

30.693,76 €

25.806,08 €

37.433,17 €

27.191,65 €

18.234,10 €

18.170,67 €

11.771,80 €

15.273,90 €

13.441,26 €

10.270,46 €

30.479,45 €

16.259,20 €

15.751,77 €

17.046,20 €

19.265,58 €

24.273,95 €

21.755,91 €

23.401,96 €

47.591,55 €

67.572,08 €

33.228,21 €

33.845,18 €

23.393,34 €

23.921,71 €

22.041,03 €

19.368,41 €

14.696,27 €

15.574,42 €

11.074,70 €

8.370,69 €

32.718,53 €

17.517,29 €

17.348,56 €

31.640,87 €

22.224,54 €

41.639,75 €

80.544,09 €

42.371,34 €

Participació
Despeses

251

39.577,94 €

16.785,94 €

16.785,94 €

33.571,88 €

28.225,89 €

40.943,23 €

29.741,38 €

19.943,89 €

19.874,51 €

12.875,63 €

16.706,12 €

14.701,63 €

11.233,51 €

33.337,47 €

17.783,81 €

17.228,80 €

18.644,60 €

21.072,09 €

26.550,09 €

23.795,94 €

25.596,33 €

52.054,15 €

73.908,23 €

36.343,98 €

37.018,79 €

25.586,91 €

26.164,82 €

24.107,79 €

21.184,56 €

16.074,32 €

17.034,81 €

12.113,16 €

9.155,60 €

35.786,51 €

19.159,87 €

18.975,31 €

34.607,80 €

-3.312,23 €

45.544,26 €

88.096,61 €

46.344,45 €

Liquidació
Definitiva

SIGNATURES

692,02

300,00

395,55

377,61

365,50

1.071,31

571,50

553,65

599,16

677,17

656,96

588,81

633,36

1.288,05

PR022

PR020/021

PR019

PR018

PR017

PR016

PR015

PR014

PR013

PR012

PR011

PR009

PR008

PR007

PR006

PR004

PR003

PR002

1.146,77

m2 sòl

Sup.
adjudicada

GENE2022000490
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6216125EG0361E0001RL

571,50

553,65

599,16

677,17

656,96

588,81

633,36

1.043,00 1.071,31

643,92

552,21

606,08

637,00

637,08

602,83

602,83

1.314,25 1.288,05

1.828,81

701,32

702,26

633,13

647,44

596,53

524,20

397,75

421,51

299,73

226,55

885,51

474,10

469,54

856,35

601,50

1.126,97

2.179,90

PR001

Parcel·les
Resultants

REFERÈNCIA

SERVEIS TÈCNICS

PA042A

701,32

702,26

633,13

647,44

596,53

524,20

397,75

421,51

299,73

226,55

885,51

474,10

469,54

856,35

601,50

1.362,00 1.828,81

633,13

633,44

633,44

513,34

431,01

431,00

285,00

284,81

886,00

449,60

504,80

899,00

601,50

1.173,30 1.126,97

2.348,00 2.179,90

1.146,77

m2 sòl

Sup.
inclosa
PA

Ì87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6fÇ{ÃZÎ

ÒRGAN

PROJECT

PA042

6216106EG0361E0001WL

PA031

PA020/021 6116702EG0361E0001ZL

6216105EG0361E0001HL

6116701EG0361E0001SL

PA019

PA030

6016513EG0361E0001QL

PA018

6216104EG0361E0001UL

6016506EG0361E0001AL

PA017

PA029

6016507EG0361E0001BL

PA016

6216103EG0361E0001ZL

6016508EG0361E0001YL

PA015

PA028

6016509EG0361E0001GL

PA014

6216102EG0361E0001SL

6016510EG0361E0001BL

PA013

PA027

6016511EG0361E0001YL

PA012

6216133EG0361E0001EL

6016512EG0361E0001GL

PA011

PA026

6016504EG0361E0001HL

PA009

6216134EG0361E0001SL

6016503EG0361E0001UL

PA008

PA025

6016502EG0361E0001ZL

PA007

6116704EG0361E0001HL

6016501EG0361E0001SL

PA006

PA023

6117205EG0361E0001PL

PA004

6116703EG0361E0001UL

701,32

6117203EG0361E0001GL

PA003

PA022

702,26

6117202EG0361E0001YL

PA002

m2 sòl

Sup.
real

987,00 1.146,77

m2 sòl

6117201EG0361E0001BL

PA001

Sup.
registral

Referència cadastral

Parcel·les
Aportades

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Referència cadastral

6216124EG0361E0001KL

6216123EG0361E0001OL

6216112EG0361E0001YL

6216122EG0361E0001ML

6216113EG0361E0001GL

6216121EG0361E0001FL

6216114EG0361E0001QL

6216114EG0361E0001QL

6216119EG0361E0001ML

6216118EG0361E0001FL

6216115EG0361E0001PL

6216116EG0361E0001LL

6216132EG0361E0001JL

6216117EG0361E0001TL

6316102EG0361E0001RL

6316109EG0361E0001ZL

6316103EG0361E0001DL

6316104EG0361E0001XL

6316105EG0361E0001IL

6316106EG0361E0001JL

6316107EG0361E0001EL

6316108EG0361E0001SL

6315101EG0361E0001DL

6315102EG0361E0001XL

6315103EG0361E0001IL

6315104EG0361E0001JL

6315105EG0361E0001EL

6315106EG0361E0001SL

6315107EG0361E0001ZL

6315109EG0361E0001HL

6315108EG0361E0001UL

6315110EG0361E0001ZL

6315111EG0361E0001UL

6315112EG0361E0001HL

6315111EG0361E0001UL

6315113EG0361E0001WL

6215902EG0361E0001HL

6215901EG0361E0001UL

6215903EG0361E0001WL

6215904EG0361E0001AL

6215905EG0361E0001BL

6215906EG0361E0001YL

Parcel·les
Aportades

PA044

PA045

PA046

PA047

PA048

PA049

PA050

PA051

PA052

PA053

PA054

PA055

PA056

PA057

PA058

PA059

PA060

PA061

PA062

PA063

PA064

PA065

PA066

PA067

PA068

PA069

PA070

PA071

PA072

PA073

PA074

PA075

PA076

PA077

PA078

PA079

PA080

PA081

PA082

PA083

PA084

PA085

770,18

398,45

417,14

517,05

668,98

957,40

584,52

627,23

802,53

711,50

577,85

897,68

625,27

722,89

m2 sòl

Sup.
real

624,00

310,00

300,00

675,92

638,08

617,59

601,05

721,00

616,05

318,88

327,45

672,66

681,06

593,86

569,94

666,46

616,05

318,88

327,45

672,66

681,06

593,86

569,94

666,46

PR085

PR084

PR083

PR082

PR081

PR080

PR079

PR078

616,05

318,88

327,45

672,66

681,06

593,86

569,94

666,46

634,21

725,73

422,92

409,35

386,10

394,39

375,65

365,41

744,31

635,50

645,76

829,93

697,05

627,07

570,71

669,05

721,14

692,74

759,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m2 sòl

Excés /
Defecte

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

Qualif.
Urb.

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

30% a <50%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

30% a <50%

30% a <50%

30% a <50%

<30%

<30%

<30%

<30%

30% a <50%

50% a 100%

30% a <50%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

30% a <50%

30% a <50%

Pendent
terreny

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,462

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,462

0,462

0,462

0,600

0,600

0,600

0,600

0,462

0,350

0,462

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,462

0,462

m2st

m2 sòl /

Índex
edific.

369,63

191,33

196,47

403,60

408,64

356,32

341,96

399,88

380,53

435,44

253,75

189,12

231,66

236,63

225,39

219,25

446,59

381,30

387,46

497,96

418,23

376,24

342,43

401,43

333,17

320,05

351,00

603,38

462,11

239,07

250,28

238,88

234,14

442,32

350,71

376,34

481,52

426,90

346,71

538,61

288,87

333,98

m2st

Sostre

1,08873%

0,56355%

0,57869%

1,18879%

1,20363%

1,04953%

1,00723%

1,17783%

1,12084%

1,28257%

0,74741%

0,55705%

0,68234%

0,69698%

0,66388%

0,64579%

1,31541%

1,12310%

1,14125%

1,46672%

1,23188%

1,10820%

1,00861%

1,18240%

0,98134%

0,94269%

1,03386%

1,77723%

1,36113%

0,70417%

0,73719%

0,70361%

0,68965%

1,30284%

1,03300%

1,10849%

1,41830%

1,25742%

1,02122%

1,58645%

0,85085%

0,98372%

%

Percentatge
participació

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A cobrar

2.173,09 €

1.124,85 €

1.155,07 €

2.372,81 €

2.402,44 €

2.094,84 €

2.010,42 €

2.350,94 €

2.237,17 €

2.560,00 €

1.491,82 €

1.111,86 €

1.361,95 €

1.391,17 €

1.325,09 €

1.288,99 €

2.625,55 €

2.241,70 €

2.277,92 €

2.927,56 €

2.458,82 €

2.211,95 €

2.013,18 €

2.360,05 €

1.958,74 €

1.881,61 €

2.063,56 €

3.547,33 €

2.716,79 €

1.405,52 €

1.471,42 €

1.404,40 €

1.376,53 €

2.600,44 €

2.061,86 €

2.212,54 €

2.830,91 €

2.509,79 €

2.038,34 €

3.166,54 €

1.698,30 €

1.963,50 €

A pagar

Indemnitzacions Sistemes

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-38,71 €

-20,04 €

-20,58 €

-42,27 €

-42,80 €

-37,32 €

-35,82 €

-41,88 €

-39,86 €

-45,61 €

-26,58 €

-19,81 €

-24,26 €

-24,78 €

-23,61 €

-22,96 €

-46,77 €

-39,94 €

-40,58 €

-52,15 €

-43,80 €

-39,41 €

-35,86 €

-42,04 €

-34,89 €

-33,52 €

-36,76 €

-63,20 €

-48,40 €

-25,04 €

-26,21 €

-25,02 €

-24,52 €

-46,33 €

-36,73 €

-39,42 €

-50,43 €

-44,71 €

-36,31 €

-56,41 €

-30,26 €

-34,98 €

Indemnitzacions
Excés / Defecte
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22.762,14 €

11.782,27 €

12.098,79 €

24.854,04 €

25.164,41 €

21.942,50 €

21.058,19 €

24.624,96 €

23.433,37 €

26.814,78 €

15.626,15 €

11.646,17 €

14.265,83 €

14.571,88 €

13.879,71 €

13.501,61 €

27.501,40 €

23.480,79 €

23.860,12 €

30.664,81 €

25.754,97 €

23.169,19 €

21.087,14 €

24.720,41 €

20.516,90 €

19.708,96 €

21.614,89 €

37.156,67 €

28.457,14 €

14.722,14 €

15.412,46 €

14.710,44 €

14.418,54 €

27.238,45 €

21.597,03 €

23.175,35 €

29.652,42 €

26.288,87 €

21.350,70 €

33.168,07 €

17.788,87 €

20.566,78 €

Participació
Despeses
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24.896,52 €

12.887,08 €

13.233,28 €

27.184,57 €

27.524,05 €

24.000,02 €

23.032,79 €

26.934,01 €

25.630,69 €

29.329,17 €

17.091,40 €

12.738,22 €

15.603,52 €

15.938,27 €

15.181,19 €

14.767,64 €

30.080,17 €

25.682,56 €

26.097,46 €

33.540,21 €

28.169,98 €

25.341,74 €

23.064,46 €

27.038,41 €

22.440,75 €

21.557,05 €

23.641,69 €

40.640,81 €

31.125,53 €

16.102,62 €

16.857,67 €

16.089,82 €

15.770,55 €

29.792,57 €

23.622,16 €

25.348,47 €

32.432,89 €

28.753,95 €

23.352,73 €

36.278,20 €

19.456,91 €

22.495,30 €

Liquidació
Definitiva

SIGNATURES

PR077

PR076

PR075

PR074

PR073

PR072

PR071

PR070

PR069

PR068

PR067

PR066

PR065

PR064

PR063

PR062

PR061

PR060

PR059

1.005,63

770,18

398,45

417,14

517,05

668,98

957,40

584,52

627,23

802,53

711,50

577,85

897,68

625,27

722,89

m2 sòl

Sup.
adjudicada
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634,21

725,73

422,92

409,35

386,10

394,39

375,65

365,41

744,31

635,50

645,76

829,93

697,05

627,07

570,71

669,05

721,14

692,74

759,74

PR058

PR057

PR056

PR055

PR054

PR053

PR052

PR051

PR050

PR049

PR048

PR047

PR046

PR045

PR044

Parcel·les
Resultants

REFERÈNCIA

SERVEIS TÈCNICS

634,21

725,73

422,92

409,35

386,10

394,39

375,65

365,41

744,31

635,50

645,76

829,93

697,05

627,07

570,71

669,05

721,14

692,74

759,74

1.005,63

770,18

398,45

417,14

517,05

668,98

957,40

584,52

627,23

802,53

711,50

577,85

897,68

625,27

722,89

m2 sòl

Sup.
inclosa
PA

Ì87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6fÇ{ÃZÎ

ÒRGAN

PROJECT

630,76

703,00

390,00

526,46

390,00

460,78

400,00

380,00

750,90

608,82

661,48

832,00

734,00

613,00

647,00
-

799,00

798,00

1.074,25

867,09 1.005,63

766,30

450,00

417,25

561,00

663,22

979,55

627,95

577,72

796,53

727,18

581,55

893,19

630,23

747,08

m2 sòl

Sup.
registral
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6215101EG0361E0001ZL

6215102EG0361E0001UL

6215103EG0361E0001HL

6215104EG0361E0001WL

6215105EG0361E0001AL

6215106EG0361E0001BL

6215107EG0361E0001YL

6214501EG0361C0001OQ

6214502EG0361C0001KQ

6214503EG0361C0001RQ

6117204EG0361E0001QL

6016505EG0361E0001WL

6216101EG0361E0001EL

PA086

PA087

PA088

PA089

PA090

PA091

PA092

PA093

PA094

PA095

INDEMNIT

INDEMNIT

INDEMNIT

602,50

602,50

919,70

584,00

340,00

340,00

669,00

335,00

615,00

311,83

m2 sòl

Sup.
registral

563,80

492,83

919,48

653,77

617,53

654,48

627,31

658,27

593,75

311,83

m2 sòl

Sup.
real

62.296,97

563,80

492,83

919,48

438,26

345,21

357,77

353,95

362,30

333,95

311,83

m2 sòl

Sup.
inclosa
PA

PR095

PR094

PR093

PR092

PR091

PR090

PR089

PR088

PR087

PR086

Parcel·les
Resultants

59.614,72

563,80

492,83

919,48

438,26

345,21

357,77

353,95

362,30

333,95

311,83

m2 sòl

Sup.
adjudicada

(*) Percentatges resultants de distribució en operació jurídica complementària aprovada per parcel·lació de les finques.

TOTAL

Referència cadastral

Parcel·les
Aportades

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,67

33,92

m2 sòl

Excés /
Defecte

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

8b

Qualif.
Urb.

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

<30%

Pendent
terreny

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

m2st

m2 sòl /

Índex
edific.

33.950,57

338,28

295,70

551,69

262,96

207,13

214,66

212,37

217,38

200,37

187,10

m2st

Sostre

100,0000%

0,99639%

0,87097%

1,62498%

0,77454%

0,61009%

0,63227%

0,62553%

0,64028%

0,59018%

0,55110%

%

Percentatge
participació

- 89.969,91 €

- 34.180,84 €

- 47.827,37 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A cobrar

1.988,78 €

1.738,45 €

3.243,44 €

1.545,97 €

1.217,74 €

1.262,01 €

1.248,54 €

1.278,00 €

1.178,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

584,32 €
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-3.555,84 €

-35,43 €

-30,97 €

-57,78 €

-27,54 €

-21,69 €

-22,48 €

-22,24 €

-22,77 €

-20,99 €

-19,60 €

Indemnitzacions
Excés / Defecte

1.099,98 € 2.971,52 €

A pagar

Indemnitzacions Sistemes

2.090.705,87 € -199.598,87 € 199.598,87 € 3.555,84 €

20.831,58 €

18.209,46 €

33.973,55 €

16.193,31 €

12.755,24 €

13.218,95 €

13.077,93 €

13.386,45 €

12.338,96 €

11.521,78 €

Participació
Despeses

253

2.090.705,87 €

- 89.969,91 €

- 34.180,84 €

- 47.827,37 €

22.784,93 €

19.916,94 €

37.159,21 €

17.711,74 €

13.951,28 €

14.458,48 €

14.304,23 €

14.641,68 €

14.080,29 €

15.573,69 €

Liquidació
Definitiva
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1. MARC NORMATIU
La present valoració es realitza en el marc d’aplicació del RD 2/2008nText Refós de la Llei del Sòl
que estableix en l’Art. 27.1 que les valoracions del sòl en règim de distribució de beneficis i
càrregues s’han de considerar com si l’actuació estigués acabada i, per tant, considerant enllestida
la urbanització.
La mateixa normativa determina també que la valoració del sòl urbanitzat es realitza segons el
mètode residual estàtic.
Pel que fa el procediment a seguir, aquest resta establert en l’Art. 22 del RD 1492/2011 Reglament
de Valoracions de la Llei del Sòl.
Concretament, cal valorar el Valor Residual del Sòl com la suma de valors residuals aplicats a
cada tipus d’edificabilitat de la parcel·la, de forma que:

VS = ∑Ei x VRSi
On:
VS:

Valor del sòl

Ei:

Edificabilitat de la parcel·la

VRSi: Valor residual del sòl
El valor residual del sòl es calcula:

VRS = (VM / K) - VC
On:
VRS:

Valor residual del sòl

VM:

Valor de mercat de l’ús considerat calculat en base d’un estudi de mercat

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

K:
Coeficient de ponderació de les despeses generals, que inclou el finançament, la gestió de
la promoció i el benefici normal de l’activitat immobiliària. El valor d’aquest coeficient es fixa en 1,4,
podent-se minorar fins a 1,2 en situació d’habitatges unifamiliars en municipis d’escassa activitat
immobiliària, edificacions subjectes a règim de protecció públic que fixin valors màxims de venda,
i a d’altres edificacions o situacions que mitjançant factors objectius es pugui justificar la reducció
de les despeses generals; i podent-se majorar fins a 1,5 si s’estableix objectivament un risc
previsible que faci augmentar la quantia de les despeses generals associades.
VC:
Valor econòmic de construcció. És el resultat de la suma dels costos d’execució material
de l’obra, les despeses generals i el benefici industrial del constructor; s’hi afegeixen els tributs
que graven la construcció, els honoraris per a la redacció dels projectes i la direcció de les obres i
d’altres despeses, si escau, per a la construcció de l’immoble.
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2. METODOLOGIA DE LA VALORACIÓ
Recerca de les mostres representatives
Obtenció del valor de mercat
Càlcul del cost de construcció de la casa tipus
Aplicació de la fórmula del RD 2/2008 per a l’obtenció del valor residual del sostre urbanitzat
3. CARACTERITZACIÓ DE L’ENTORN
La valoració s’efectua per a les parcel·les ubicades en l’àmbit del polígon d’actuació PA 8 Mont
d’Aro.
4. PARÀMETRES URBANÍSTICS
A Castell-Platja d’Aro està actualment vigent el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM),
aprovat definitivament per acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 06/10/11 i
15/03/12, i publicat en el DOGC núm. 6.107, de 13/04/12.
Les característiques urbanístiques del sector queden establertes a l’Art. 185 del POUM, que
defineix la Clau 8b (Cases unifamiliars aïllades), que indica:
Superfície mínima de parcel·la: 600 m2
Façana mínima a vial: 18 ml
Edificabilitat: 0,6
Ocupació: 35%
Alçada màxima: 6,50 (PB + P1)
5. ESTUDI DE MERCAT
L’estudi de mercat es concreta, en la mesura del possible, en les immediacions de l’entorn del
sector.
L’estudi s’ha dut a terme a partir de la consulta de diverses webs.
S’han trobat un total de 13 mostres situades en l’entorn de la zona a valorar.
Un cop analitzades les 13 mostres, s’han suprimides 3 per no considerar-se coherent amb l’entorn
a comparar, ja que 1 resultava d’una qualitat i d’unes característiques diferenciadament superiors
a les edificacions habituals i 2 per considerar que el seu estat de conservació era inferior al del
promig de l’entorn.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Es determina el valor de mercat fent el promig de les 10 mostres restants.
D’acord amb l’esmentat anteriorment, i segons els càlculs de la Taula 1, el valor de mercat que
determina l’estudi de mercat és de 2.294,50 €/m2.
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Taula 1: Mostres estudi de mercat i càlcul valor de mercat (*)
Id

1

Ubicació

Av. Politur

Sup
parcel·la

Sup.
Habitatge

Dormit.

Any constr.

Estat

Preu

Preu m2 sostre

Sel·lecció
considerada

900 m2

250 m2

5

1990

Mig

360.000 €

1.440 €/m2

-

2

2

2

2

Carrer Roura 17

900 m

4

1982

Bo

885.000 €

3.160 €/m

3

Passeig Safir 29

500 m2

120 m2

3

1990

Bo

280.000 €

2.333 €/m2

2.333 €/m2

4

Los Pinos

1200 m2

200 m2

4

1985

Bo

449.000 €

2.245 €/m2

2.245 €/m2

2

1.875 €/m2

2

5

Av. Politur

600 m

6

Carrer Avet 34

750 m2

7

Carretera Vella de Cal.

1000 m

2
2

8

Passatge Llorer 8

2050 m

9

Carretera Vella de Cal.

750 m2
2

280 m

2

4

1978

Bo

450.000 €

1.875 €/m

160 m2

2

1995

Bo

390.000 €

2.438 €/m2

2.438 €/m2

340.000 €

1.799 €/m

2

1.799 €/m2

2

2.609 €/m2

240 m

189 m

2

230 m

2

4

1990

Bo

600.000 €

2.609 €/m

250 m2

4

1980

Mig

365.000 €

1.460 €/m2
2

2.562 €/m2

-

Bo

295.000 €

2.562 €/m

6

1989

Bo

595.000 €

2.102 €/m2

2.102 €/m2

800.000 €

2.424 €/m

2

2.424 €/m2

2.568 €/m

2

2.568 €/m2

11

Los Pinos

672 m2

283 m2

650 m

2

330 m

2

300 m

2

327 m

2

Los Pinos

Bo

1990

1033 m

13

1985

3

C/. Prudenci Bertrana

Nostra Sra. De Fenals

115 m

4

2

10

12

-

4
3

1990
1990

Bo
Bo

840.000 €

Promig

2.294,50 €/m2

Valor de mercat

2.294,50 €/m2

(*) Totes les finques considerades són de la mateixa tipologia d’habitatge unifamiliar amb jardí i són properes al
sector del polígon d’actuació PA 8 Mont d’Aro.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
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Les mostres 1 i 9 no es tenen en compte, ja que l’estat de les edificacions no correspon a la mitja del conjunt.
La mostra 2 no s’ha considerat, en tractar-se d‘una edificació d’una qualitat constructiva molt diferent a la del sector
i constituir una excepcionalitat del producte.
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6. COSTOS DE CONSTRUCCIÓ
Per obtenir el cost de construcció s’aplica la metodologia per obtenció del pressupost de referència
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
El pressupost de referència (Pr) és un pressupost aproximat al cost real que assegura una
dispersió menor al 20% en més o en menys sobre el cost real, excloses les despeses generals i
el benefici industrial.
Obtenció del pressupost de referència:
Pr = Mb x Cg X Ct x Cq x Cu
On:
Mb:

Mòdul bàsic de referència

Cg:

Coeficient corrector en funció de la ubicació geogràfica

Ct:

Coeficient corrector en funció de la tipologia de l’edificació

Cq:

Coeficient corrector en funció del nivell mitjà d’equipaments

Cu:

Coeficient corrector en funció de l’ús

Aplicat al nostre cas d’habitatge unifamiliar aïllat de característiques estàndards i amb
enjardinament:
Pr (habitatge) =

490 €/m2 x 0,95 x 1,2 x 1 x 1,2 = 1.117,20 €/m2

Cal afegir diverses despeses al cost base de construcció:
Pressupost execució material (PEM) 1.117,20 €/m2
Despeses generals (13% PEM)

145,23 €/m2

Benefici industrial (6% PEM)

67,03 €/m2

Honoraris tècnics (5% PEM)

55,86 €/m2

Llicència (4% PEM)

44,68 €/m2

Notari i Registre (0,20% PEM)

22,07 €/m2

Total despeses

1.392,03 €/m2

______________________________________________________
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Cost construcció:

1.392,03 €/m2
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7. CÀLCUL DEL VALOR DE REPERCUSSIÓ
Per obtenir el valor de repercussió s’usa la fórmula establerta en la metodologia indicada en el
primer apartat:

VRS = (VM / K) - VC
On els valors són:
Vm = 2.294,50 €/m2
K = 1,4
Vc = 1.392,03 €/m2

VRS = 246,89 €/m2
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8. MOSTRES DE MERCAT
Mostra 1
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Nom persona física/jurídica afectada

Parcel·la

Règim

%

P001

Propietari

100,00%

JML INVEST 3, SL

P002

Propietari

100,00%

LLOGUERS URBANS, SA

P003

Copropietari

95,00%

MARINA RIABENKO

P003

Copropietari

5,00%

ALEXANDER RIABENKO

P004

Copropietari

50,00%

CATHERINE DEVERGIE

P004

Copropietari

50,00%

VERONIQUE DEVERGIE

P006

Propietari

100,00%

ESTEBAN COLL FORNS

P006

Interessat

CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA

P006

Interessat

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO

P007

Propietari

100,00%

NATALIA BELUNINA

P008

Copropietari

50,00%

JOAN ESTEVE BLASI

P008

Copropietari

50,00%

CONSUELO REYNER TARRÉS

P009

Propietari

100,00%

MARIA DEL CARMEN RICO ICETA

P011

Propietari

100,00%

ARTHUR-GUILLAIN JOSEP LEAN LEUTHE

P011

Interessat

P012

Propietari

100,00%

BRIGITTE RUTH HAUSELMANN FRITSCHI

P012

Interessat

BANCO DE SABADELL, SA

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE SUD
MEDITERRANEE
AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO

P012

Interessat

P013

Propietaris

Societat
Conjugal

P014

Copropietari

25,00%

CARLA VICTORIO VERGEL

P014

Copropietari

25,00%

JOAN VICTORIO VERGEL

P014

Copropietari

50,00%

P014

Interessat

P015

Copropietari

50,00%

JORGE RIZQUEZ RUIZ

P015

Copropietari

50,00%

MARIA DEL PILAR MARCO CASTRO

P015

Interessat

MAESP CONSULTING SOLUTIONS, SL

P015

Interessat

LIBERBANK, SA

P016

Copropietari

50,00%

JUAN ROA VALERO

P016

Copropietari

50,00%

MONTSERRAT CRUZ SÁEZ

P016

Interessat

P017

Propietari

100,00%

KERSTIN ERIKA STOLL

P018

Propietari

100,00%

KERSTIN ERIKA STOLL

P019

Propietari

100,00%

MARIE CRISTINE JABIOLLE

P020/021

Propietari

100,00%

MARIE CRISTINE JABIOLLE

P022

Propietari

100,00%

CHERME, SL

P023

Propietari

100,00%

MARIA DEL CAMPO LONGARON

P023

Interessat

P025

Propietari

100,00%

FEDERICO BASTIDA AIXELA

P026

Propietari

100,00%

OLEG TSEPITSIN

P026

Interessat

P027

Propietari

100,00%

SANTOS JIMÉNEZ APARICIO

MICHEL JEAN PATERNOTTE
ELIANE GHISLAINE LEILLA AOUDIA

SILVIA VERGER PUIGDEVALL
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA

BANCO DE SABADELL, SA

CAIXABANK, SA

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
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Règim

%

P028

Propietari

100,00%

BENNIE DE LEEUW

P029

Copropietari

50,00%

SERGI BOIX ESTEVA

P029

Copropietari

50,00%

P029

Interessat

GEMMA CALLS BOHIGAS
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA

P030

Propietari

100,00%

P031

Nu Propietari

100,00%

ALICIA GIL YAGUE

P031

Usufructuari

100,00%

NATIVIDAD YAGUE GUTIÉRREZ

P032

Propietari

100,00%

BUILDINGCENTER, SA

P033

Propietari

100,00%

MARTIN COSTA COMAS

P034

Copropietari

50,00%

RAFAEL MUÑOZ LUQUE

P034

Copropietari

50,00%

AURORA MOYANO MOREJÓN

P035

Propietari

100,00%

GUSTAVO ADOLFO THEM HARTMANN

P036

Propietari

100,00%

CORAL HOMES, SL

P037

Copropietari

50,00%

CHRISTINE KNEBEL

P037

Copropietari

50,00%

ANDREA ULRIKE KNEBEL-KYRIAKIDIS

P038

Propietari

100,00%

TRUST & RUSH INTERNATIONAL SL

P038

Interessat

P039

Propietari

100,00%

RAUL CASADO SOLANO

P040

Copropietari

50,00%

FREIMUT GRIMM

P040

Copropietari

50,00%

ANETA DOROTA GRIMM

P041

Propietari

100,00%

DOMINIQUE RAYMOND LUC BOUNHOURET

P042A

Copropietari

50,00%

PAULETTE ELISABETH CASIER

P042A

Copropietari

50,00%

ROGER VERSCHUEREN

P042B

Copropietari

50,00%

LÍDIA ALBERTÍ MAS

P042B

Copropietari

50,00%

JOSEP DELGADO FARRÉ

P043

Copropietari

50,00%

SALVADOR COTET PUJADAS

P043

Copropietari

50,00%

SUSANA CALDERÓN FELIPE

GEORGES HENQUET

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO

P042A

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Nom persona física/jurídica afectada

Parcel·la

PAULETTE ELISABETH CASIER

P043

Interessat

P044

Copropietari

100,00%

REMEI COLOMER MITJÀ

P045

Propietari

100,00%

SIGRID WIRSCHING

P046

Copropietari

100,00%

REMEI COLOMER MITJÀ

P047

Copropietari

50,00%

JAUME MASSAGUER LLABRES

P047

Copropietari

50,00%

CONCEPCIÓN NATIVIDAD MARESMA PORQUET

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA

P047

Interessat

P048

Copropietari

50,00%

JORDI PLANIOL CANALETA

P048

Copropietari

50,00%

GEMMA BENET FERRUS

P049

Propietari

100,00%

OMEX 95, SL

P050

Propietari

100,00%

EVA NAVARRETE IZQUIERDO

P051

Propietari

100,00%

EVA NAVARRETE IZQUIERDO

P052

Propietari

100,00%

MARIA MONTSERRAT SALTO GABARRÓ

P053

Copropietari

50,00%

JUAN ANTONIO MONROIG MORENO

P053

Copropietari

50,00%

MARIA NÚRIA GÓMEZ OLIVAN

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
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Nom persona física/jurídica afectada

Parcel·la

Règim

%

P054

Propietari

100,00%

JOSÉ Mª SABATER LLEÓ

P054

Interessat

P056

Propietari

100,00%

JOSEZ SCHLÖGL

P055

Copropietari

50,00%

ANTONIO GARCÍA ALBA

P055

Copropietari

50,00%

ELENA MARIA BEGUÉ GONZÁLEZ

P055

Interessat

P057

Propietari

100,00%

MARCELO MOSTEIRO NANDIN

CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA

P057

Interessat

P058

Usufructuari

100,00%

JUAN JOSÉ ALBERT CASAJUANA

P058

Nu propietari

50,00%

ANNA ALBERT GARCIA

P058

Nu propietari

50,00%

LAIA ALBERT GARCIA

P059

Propietari

100,00%

DAVID ALBERT PONT THOMAS

P059

Interessat

BANC DE SABADELL, SA

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO

P060

Propietari

P060

Interessat

P061

Copropietari

P061

Copropietari

50,00%

KATHARINA LIESSEN

P062

Propietari

100,00%

BOGDAN HUDYMA

P063

Copropietari

50,00%

BELKACEM BENSMAIL

P063

Copropietari

50,00%

MARIE THERESE IDRAC

P064

Copropietari

50,00%

BENITO SEVILLANO MACHO

P064

Copropietari

50,00%

CARMEN PATON MARTÍNEZ

P065

Propietari

100,00%

ESTHER URSULA BAUM

P066

Propietari

100,00%

NUPI GESTION Y MANTENIMIENTO, SL

P066

Interessat

P067

Nu propietari

100,00%

MABEL RECHE TORRES

P067

Usufructuari

50,00%

MARIA ISABEL TORRES HERNÁNDEZ

P067

Usufructuari

50,00%

PLÁCIDO RECHE CARRICONDO

100,00%

DAVID ALBERT PONT THOMAS
AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO

50,00%

JAKOB JOSEF WILHELM KOOPS

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA

P067

Interessat

P068

Copropietari

50,00%

ANA ISABEL PAZOS RAPOSO

P068

Copropietari

50,00%

ANTONIO MONTES GÁMEZ

P068

Interessat

P069

Propietari

100,00%

ANA SÁNCHEZ SÁNCHEZ

P069

Interessat

UNNIM BANC, SA

CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

P069

Interessat

P070

Copropietari

50,00%

LAURENCE CORINNE SYLVIE MOUILLERAC

P070

Copropietari

50,00%

JEROME MARC FICHE

P071

Copropietari

50,00%

VICTORIANA VEGA CORREA

P071

Copropietari

50,00%

SILVIA SOLER VEGA

P072

Propietari

100,00%

JOSEFA LÓPEZ ROMERA

P073

Copropietari

50,00%

FERNANDO ARANDA ROCA

P073

Copropietari

25,00%

LAIA ARANDA GAVIN

P073

Copropietari

25,00%

SUSANA ARANDA GAVIN

PATRICE JEAN STEPHANE RONVEAUX Y ELY OCIO, SL
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Nom persona física/jurídica afectada

Parcel·la

Règim

%

P074

Propietari

100,00%

P075

Propietari

100,00%

FELIPE JOSÉ DURAN BOADELLA

P076

Propietari

100,00%

ÁLVARO MARTÍN TORRE

P077

Propietari

50,00%

MAURICE ANTONIUS JOHANNES VAN DER MEULEN

P077

Propietari

50,00%

ANTJE BIERMA

P078

Propietari

100,00%

MARIA LUISA MARTÍN TORRE

P079

Copropietari

50,00%

ANDRE LUDO G. VERBRUGGEN

P079

Copropietari

50,00%

NICOLE STEPHANIE SHEPERS

P080

Propietari

100,00%

SERGEI KHAMICHEV

P080

Interessat

P081

Propietari

P081

Interessat

P082

BRUNO JACQUES PIERRE VELLAS

BANC DE SABADELL, SA
100,00%

RICARD OBACH BRAUP

Propietari

100,00%

ROSA MARIA CASAS BONAL

P084

Copropietari

50,00%

OLEGARIO CRESPO DUARTE

P084

Nu Copropietari

25,00%

JOSE JAVIER CRESPO MARTÍNEZ

P084

Nu Copropietari

25,00%

ROSA HERMELINDA CRESPO MARTÍNEZ

P083

Copropietari

50,00%

FÁTIMA YÁÑEZ MARTÍN

P083

Copropietari

50,00%

RAMON SÁNCHEZ CÓRDOBA

P083

Interessat

P085

Copropietari

25,00%

P085

Copropietari

75,00%

PILAR OBIOLS QUINTO

P086

Copropietari

50,00%

ANTONIO VEGA BENÍTEZ

P086

Copropietari

50,00%

P086

Interessat

P087

Copropietari

P087

Copropietari

50,00%

BRUNO MICHEL ARMAND DUMONT

P088

Propietari

100,00%

RAFAELA ESTRELLA CÓRDOBA

P089

Propietari

100,00%

MARÍA ROSARIO LÓPEZ CARRASCOSA

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA

BANC DE SABADELL, SA
JOSÉ MARIA CECCHINI NIEHOFF

CARMEN CARRETERO ESTRELLA
BANCO DE SABADELL, SA

50,00%

CATHERINE JULIETTE YVONNE VIALARD

P089

Interessat

P090

Copropietari

50,00%

CARMEN PARROT MATAS

P090

Nu Copropietari

50,00%

TANIA VIVES PARROT

P091

Copropietari

50,00%

ADOLFO ANDUJAR RUÍZ

P091

Copropietari

50,00%

P091

Interessat

P091

Interessat

P092

Propietari

P092

Interessat

P093

Propietari

100,00%

DANIEL AGUILAR RODRÍGUEZ

P094

Propietari

100,00%

MICHELE MARIE MADELEINE CABAILH

P095

Copropietari

50,00%

SILVIA CLAVERA CAPDEVILA

P095

Copropietari

50,00%

JOSEFA CLAVERA CAPDEVILA

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA

MARÍA DE LOS ANGELES RODA SANCHIS
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
BANCO MAPFRE, SA

100,00%

ALBERT MIR ARNAU
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA
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INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL
PA 8 MONT D’ARO
EXPEDIENT X2022000502
Antecedents
1. La Junta de Govern Local, en la seva sessió de data 15 de maig de 2014, va acordar la
contractació de l’arquitecte tècnic Carles Bravo, amb un import de 4.235 € (IVA inclòs)
per a la col·laboració en la redacció dels amidaments del Projecte d’urbanització del PA8
Mont d’Aro.
2. La Junta de Govern Local, en la seva sessió de data 14 de desembre de 2014, va
aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del PA8 Mont d’Aro, redactat pels
serveis tècnics municipals, amb una previsió de cost d’execució de les obres de
3.270.523,04 € (IVA inclòs).
3. La Junta de Govern Local, en la seva sessió de data 11 de febrer de 2016, va aprovar
definitivament el Projecte de reparcel·lació econòmica del PA8 Mont d’Aro, acord que es
va publicar en el BOP núm. 126, de data 4 de juliol de 2016.
4. La Junta de Govern Local, en la seva sessió de data 27 d’abril de 2017, va acordar la
contractació de l’arquitecte tècnic Vicenç García Ruano, per un import de 21.356,50 €
(IVA inclòs) per les feines col·laboració en la direcció de les obres d’urbanització del PA8
Mont d’Aro.
5. La Junta de Govern Local, en la seva sessió de data 11 de maig de 2017, va aprovar la
contractació de l’empresa RUBAU-TARRÉS SAU els treballs d’execució de les obres
d’urbanització del PA8 Mont d’Aro, amb un preu d’execució de 1.863.644,03 (IVA inclòs).
6. La Junta de Govern Local, en la seva sessió de data 6 de juliol de 2017, va acordar la
contractació de l’arquitecte tècnic Vicenç García Ruano, per un import de 7.078,50 €
(IVA inclòs) per les feines de seguretat i salut en les obres d’urbanització del PA8 Mont
d’Aro.
7. En data 18 de setembre de 2017, es van iniciar les obres del projecte d’urbanització.
8. En data 30 d’abril de 2019, es van acabar les obres del projecte d’urbanització, d’acord
amb el Certificat final d’obra.
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9. La Junta de Govern Local, en la seva sessió de data 7 de setembre de 2021, va acordar
la contractació de l’assessorament jurídic per a la revisió del projecte de reparcel·lació a
en Sergi Calvo Puerto, per un import de 16.940 € (IVA inclòs).
10. En la memòria del projecte de reparcel·lació s’incloïa la relació de despeses
d’urbanització, d’acord amb el següent quadre:

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2022000490

Codi Segur de Verificació: 87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6f9195
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1174445
Data d'impressió: 11/03/2022 14:49:44
Pàgina 309 de 312

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ì87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6fÇ{ÃZÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2022000490

Codi Segur de Verificació: 87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6f9195
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1174445
Data d'impressió: 11/03/2022 14:49:44
Pàgina 310 de 312

SIGNATURES

Ì87f9c677-ad5b-4f7d-8bee-dd634a6fÇ{ÃZÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 25/01/2022 14:04
2.- Sergi Calvo (SIG) (Advocat), 25/01/2022 14:06
3.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2022.
4.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 07/03/2022 07:25

Càlcul de la liquidació definitiva de les obres d’urbanització
Seguint la mateixa estructura que el quadre de relació de despeses d’urbanització que figura
en el projecte de reparcel·lació, es procedeix a continuació al càlcul detallat de cadascun
dels conceptes:

El tancament de les obres i els seus costos derivats ha resultat d’un valor econòmic de
2.090.705,87 € (IVA inclòs).
Respecte a la previsió establerta inicialment, de forma global n’ha resultat una baixa del
38,9% sobre el total dels costos. Aquesta rebaixa es basa fonamentalment en la
contractació i execució de les obres amb una baixa del 40,3% i en una molt lleu desviació a
l’alça de la resta dels conceptes en conjunt a tenir en compte en el càlcul.
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ANNEX DE CÀLCUL DE COSTOS DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
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