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1. MEMÒRIA 

 

1.1.Objecte del Projecte de Reparcel·lació 

L’objecte del present document és la redacció del Projecte de reparcel·lació del polígon 

d’actuació discontinu delimitat per la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana 

(d’ara endavant, MPGOU) del Masnou, al Sector 10 Llevant-La Colomina, aprovada 

definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el dia 20 de març de 2019 

i per la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya el dia 22 de març de 2019. 

Aquest Projecte es redacta en la modalitat de reparcel·lació per compensació bàsica i té 

per objectiu l’execució de l’instrument de planejament ja esmentat en l’àmbit territorial del 

polígon d’actuació urbanística per part de les persones propietàries del sòl. 

En el present cas, i sense perjudici de la condició d’interessat que ostenta l’Ajuntament 

del Masnou, hi existeix un propietari únic que és el promotor d’aquest Projecte. 

El promotor d’aquest Projecte és la mercantil SPV REOCO 1, S.L.U., amb domicili social a 

Paseo de la Castellana, 42, 28046-Madrid, i és proveïda de CIF número B-87588885. 

El Projecte es redacta per l’estudi d’enginyeria BERRYSAR, SLP, CIF número B-65721003, 

representada per D. Josep Pinós i Alsedà, Enginyer de Camins, Canals i Ports, col·legiat núm. 

11.497, amb domicili al Carrer Santa Eulàlia, 5-7, 3º, 08012-Barcelona i el despatx FABREGAT 

PERULLES SALES, ABOGADOS, S.C.P., amb domicili a Plaça Bonanova, 4, 1º-1ª, 08022-Barcelona 

i CIF núm. J-62165030, representada per la Sra. Eva Arrébola Martínez, Advocada, col·legiada a 

l’ICAB amb núm. 28143. 

 

1.2. Antecedents administratius i justificació 

L’Ajuntament del Masnou, amb data 18 d’Octubre de 218, i un cop haver conclòs el 

període d’exposició al públic sense presentació d’al·legacions, va aprovar provisionalment la 

MPGOU del Masnou, al sector 10 Llevant-La Colomina i va acordar la seva remissió a la 

Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

El Projecte ha estat redactat ajustant-se a l’instrument de planejament dalt indicat, 

després d’incloure’n les prescripcions expressades per la CTU de Barcelona en la seva sessió de 

6 de febrer de 2019, text refós del qual ha estat aprovat definitivament.  

D’altra banda, en aplicació de l’article 125.6 del Decret (Cat) 305/2006, de 18 de juliol, 

pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (d’ara endavant, RLUC), ha 

d’incorporar-se a l’expedient, la tramitació simultània del Projecte d’Urbanització. En el 

present cas, el Projecte d’Urbanització ha estat presentat per Registre d’Entrada en la mateixa 

data que el present Projecte de Reparcel·lació.  
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Justificació de la proposta 

La reparcel·lació proposada te com objectiu el desenvolupament del planejament 

urbanístic de referència, és a dir, la MPGOU Sector 10 Llevant-La Colomina i, de conformitat 

amb els articles 124 del Decret  (Cat) Legislatiu 1/2010, de 3 d’Agost, per el que s’aprova el 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (d’ara endavant, TRLUC) i 130 RLUC, el 

repartiment equitatiu dels beneficis i cargues derivats de l’ordenació urbanística entre les 

persones interessades, la determinació de les indemnitzacions, l’establiment de les 

compensacions econòmiques causades per la execució urbanística, l’afectació de les finques 

resultants al compliment dels deures urbanístics, així com la cessió gratuïta a favor de 

l’Ajuntament del Masnou dels terrenys destinats a sistemes urbanístics d’acord amb el 

planejament general aplicable. 

En aplicació de les previsions de l’article 130.1 TRLUC, la iniciativa en la formulació del 

Projecte de reparcel·lació per compensació bàsica del polígon discontinu delimitat per la 

MPGOU del Masnou, al Sector 10 Llevant-La Colomina, correspon a la propietat dels terrenys 

que conformen el seu àmbit. D’acord amb les previsions que es contenen a l’article 144 RLUC, 

la memòria justificativa de la reparcel·lació farà constar el planejament que és objecte 

d’execució, la identificació i superfície de la unitat que pugui ser objecte de la reparcel·lació, 

els criteris de valoració de les finques aportades, de les finques resultants i la distribució de 

beneficis i càrregues, la justificació del compte de liquidació provisional i la quantificació de 

l’equivalent econòmic del deure de cessió de sòl amb aprofitament urbanístic. 

El sistema d’actuació urbanística mitjançant el qual s’executarà el present Projecte de 

reparcel·lació és el de reparcel·lació en la seva modalitat de compensació bàsica, que es troba 

regulat als articles 130 i següents del TRLUC i art. 170 i ss. del RLUC. Donat que es tracta 

d’unes finques propietat d’una única mercantil, i l’adjudicació a la Administració actuant de 

l’increment d’aprofitament es substitueix pel seu equivalent econòmic, no és precís constituir 

una Junta de Compensació d’acord amb lo disposat a l’art. 130.2 TRLUC i 170 RLUC. Mitjançant 

el Projecte de Reparcel·lació es distribueixen equitativament els beneficis i càrregues derivats 

de l’ordenació urbanística, es formalitzen les cessions de sòl públic i s’adjudiquen les finques 

que hi resulten. 

 

1.3. Planejament objecte d’execució 

El present Projecte de reparcel·lació es redacta a l’empara de les previsions contingudes 

a la Modificació puntual PGOU Sector 10 Llevant-La Colomina, aprovat ja definitivament, 

encara que pendent de publicació al DOGC.  

Aquesta Modificació delimita un únic polígon d’actuació físicament discontinu que es 

configura amb dos sub-àmbits (sub-àmbits 1 i sub-àmbit 2) 
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Determinacions de la MPGOU Sector 10 Llevant-La Colomina 

 MPGOU 

 Qualificació m
2
 sòl m

2
 sostre 

Sub- àmbit 1 C-6 3.640 4.029 

    

Sub- àmbit 2 5a 1.776,45 -- 

 4 778,55 -- 

TOTAL  6.195 4.029 

 

Sòl destinat a Sistemes (espais 

lliures i equipaments) 

778,55 m2 (Clau 4: espais lliures) 

1.776,45 m2 (Clau 5a: equipaments 

sense ús definit) 

Total Sistemes: 2.555 m2 

 

Sòl destinat a zones  3.640 m
2
 

Tipus d’ordenació 

Volumetria específica. 

Residencial plurifamiliar (Clau C-6: 

art. 382tris Normativa PGOU)  

Edificabilitat neta 1,107 m² sostre / m² sòl 

Nombre màxim d’habitatges 33 

Nombre de plantes B+2 

Alçada Reguladora Màxima 10m 

Separació mínima a llindars  

mínim 3 m a vial 

4 metres entre edificis 

 

En tot allò no específicament regulat per la MPGOU indicada, serà d’aplicació allò 

establert als arts. 182 a 200 de la Normativa del PGOU El Masnou. 
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1.4. Descripció del polígon d’actuació 

La superfície total del polígon d’actuació és de 6.195 m2 de sòl i abasta un polígon 

d’actuació físicament discontinu de dos sub-àmbits, en funció de la seva ubicació i futur ús: 

Sub-àmbit 1. Illa al carrer Marta Mata. 

Actualment sense edificar, queda delimitat pels carrers Gaietà Buïgas al Nord, Marta 

Mata al sud-est i Salvador Espriu al Sud-Oest. Amb una superfície total de 3.640 m2, dividida 

per un espai lliure públic, propietat de l’Ajuntament del Masnou. 

Sub-àmbit 2. Àrea de futur equipament. 

Actualment sense edificar, queda delimita pel Carrer torrent de Can Gaià al sud, carrer 

Salvador Espriu a l’est, mentre que al nord-oest llinda amb una sèrie de parcel·les amb 

qualificació urbanística d’equipaments, on es troba l’escola Marinada i el camp municipal 

d’esports d’ Ocata. Amb una superfície total de 2.555 m2 és una sola parcel·la. 

 

1.5. Criteris aplicats a la determinació dels interessats i titulars de drets al Projecte de 

Reparcel·lació, les finques aportades i les finques resultants. 

En compliment de l’art. 144.1.c) RLUC, el present Projecte de reparcel·lació incorpora 

els criteris emprats per a la valoració de les finques resultants, amb l’objectiu d’exposar i de 

legitimar la distribució dels beneficis i càrregues que se’n deriven del planejament que 

s’executa. S’ha parcel·lat de forma coherent amb les qualificacions urbanístiques. 

1.5.1. Drets aportats a la reparcel·lació 

 

La titularitat del dret de propietat s’ha determinat en aplicació de l’art. 3 de la Llei 

d’Expropiació Forçosa i l’art. 146.b) RLUC, que estableix que, llevat de prova en contrari, es 

considerarà titular a qui consti com a tal als registres públics que produeixen presumpció de 

titularitat. En el seu defecte, qui aparegui amb aquest caràcter en registres fiscals o qui ho 

sigui de forma pública i notòria. 

QUANTIFICACIÓ DRETS APORTATS 

Finca Finca 
registral 

Situació Propietari Superfície 
m2 

Coeficient 

B-5 16.125 Sub-àmbit 1 SPV Reoco 
1, SLU 

3.077  
100% 

B-2 16.119 Sub-àmbit 2 SPV Reoco 
1, SLU 

2.555 

4 (part) 16.134 (part) Sub-àmbi1 Ajuntament 
El Masnou 

563  

 6.195  
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No existeix, a la vista de la documentació obrant al Registre de la Propietat, 

titularitat dubtosa o litigiosa. 

Els articles 126.1.a) TRLUC i 133.1 RLUC disposen que, llevat pacte en contrari, 

com a criteri per a determinar els drets i deures de les persones propietàries en els projectes 

de reparcel·lació, que els seus drets han de ser proporcionals a la superfície de les finques 

aportades a la data de l’aprovació definitiva de la delimitació del polígon d’actuació 

urbanística que suposa l’inici de l’expedient de reparcel·lació (art. 125 TRLUC). 

Els terrenys de domini públic preexistents (i, per tant, part de la finca registral nº 

16.134 qualificada amb la clau de Sistemes i parcialment inclosa al Polígon de referència, amb 

una superfície de 563 m2) no tenen assignat coeficients d’aportació ni drets edificables ja que, 

segons allò previst a l’article 126.4 i 5 TRLUC, no participen en el repartiment de beneficis i 

càrregues i, per consegüent, no donen lloc a atribució d’aprofitament. 

El present Projecte, en compliment del que disposa l’art. 129 TRLUC i art. 145 

RLUC, ha considerat com a titulars de drets i interessats, a les persones propietàries de finques 

compreses dintre de l’àmbit sotmès a reparcel·lació, als titulars de drets que puguin resultar 

afectats per la resolució i a les persones titulars d’interessos legítims susceptibles d’afectació 

que es personin i acreditin aquesta condició. 

La relació de propietaris que representen el 100% de la superfície de l’àmbit es 

relacionen a l’apartat 2 del Projecte (Titularitat finques i Drets inclosos en el Polígon d’actuació 

i relació de persones interessades; Descripció de finques aportades). 

En aquells casos en que durant el procediment de reparcel·lació s’acrediti 

fefaentment la modificació dels titulars de finques o drets afectats en virtut de qualsevol títol 

legítim, es procedirà a la seva incorporació, fent-ho constar a les fitxes de finques aportades i, 

conseqüentment, a les fitxes de les finques resultants adjudicades. 

La finca aportada propietat de l’Ajuntament del Masnou es correspon a una finca 

registral que s’inclou parcialment dintre de l’àmbit reparcel·lable; concretament, solament 

s’inclou una superfície de 563 m2. De conformitat amb l’art. 7 del Reial Decret 1093/1997, de 4 

de juliol, pel que s’aproven les Normes complementàries del Reglament per a l’execució de la 

Llei Hipotecària sobre inscripció al Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística, 

aquest Projecte incorpora, a la fitxa de la finca aportada per l’Ajuntament del Masnou, tant la 

descripció de la part de la finca registral inclosa en l’àmbit que s’executa, per a la seva 

corresponent segregació de la finca matriu, com la descripció de la resta de la finca. 

 

1.5.2. Criteris de definició de les finques aportades 

A l’apartat 2 del present Projecte es descriuen les finques incloses a l’àmbit 

reparcel·lable i les dades corresponent als seus titulars, amb indicació de les operacions 

registrals prèvies: segregació de la finca propietat de l’Ajuntament del Masnou qualificada com 

a Sistemes, Espais Lliures públics, donat que només una part d’aquesta última (concretament, 

una porció de 563 m2) està inclosa a l’àmbit objecte de reparcel·lació. 
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1.5.3. Criteris adoptats respecte a les càrregues 

D’acord amb allò establert a l’art. 127.c) TRLUC, l’aprovació del Projecte de 

Reparcel·lació produeix la subrogació, amb plena eficàcia real, de les antigues parcel·les per 

les noves parcel·les. Per tant, d’acord amb allò establert a l’art. 148 RLUC i l’art. 11 RH, a 

efectes del trasllat de càrregues a títol de subrogació de les finques aportades a les 

adjudicades, en el cas de que les càrregues constituïdes sobre les finques aportades siguin 

compatibles amb el planejament, el projecte especifica la finca a la que es trasllada la càrrega. 

 

1.5.4. Compatibilitat de preexistències i indemnitzacions per construccions i/o 

trasllats d’activitat i/o re-allotjament 

No existeixen edificacions al polígon, com tampoc es desenvolupen, en aquest 

últim, activitats el trasllat de les quals resulti ser susceptible de ser indemnitzat, ni existeix cap 

persona titular del dret de reallotjament. 

 

1.5.5. Criteris de definició i adjudicació de finques resultants 

D’acord amb allò previst a la MPGOU Sector 10 Llevant-La Colomina, la superfície 

susceptible d’aprofitament privat del polígon es concentra en una única finca, de 3.640 m2 de 

superfície. 

A l’apartat 3 del present Projecte es descriuen les finques resultants. 

Per tal de donar compliment a les exigències de georeferenciació de  les finques 

resultants, s’incorpora al present document un llitat de les coordenades UTM (al sistema de 

referència estandarditzat ETRS89) de la totalitat dels vèrtex de cada un dels polígons gràfics de 

les finques resultants (veure Annex 7.4). 

1.5.6. Cessions obligatòries i gratuïtes en favor de l’Administració 

Els propietaris han de cedir a l’Ajuntament, de forma obligatòria i gratuïtament, 

tot el sòl reservat per el planejament urbanístic per als sistemes urbanístics locals inclosos a 

l’àmbit d’actuació. El planejament que s’executa mitjançant el present, segons es reflexa a 

l’apartat 1.3, reserva una superfície de 2.555 m2 per a sistemes. 

 

1.6. Criteris aplicables en matèria de valoracions 

 

1.6.1. Criteris de valoració de les finques resultants 



PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ POLÍGON DELIMITAT PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PGOU EL 
MASNOU, SECTOR 10 LLEVANT.LA COLOMINA 

 

 9 

L’art. 126.b) TRLUC estableix els criteris que es tindran en compte en la valoració 

de les finques resultants. Aquestes es valoren de la manera que decideixin per unanimitat les 

persones propietàries afectades, sota criteris objectius i generals per a tot el polígon 

d’actuació i en funció de l’aprofitament urbanístic, o bé, si no hi ha acord, es valoren 

subjectant-se als criteris que estableix la legislació aplicable en matèria de sòl. 

El present projecte de reparcel·lació, consta de l’informe de viabilitat i separata 

incorporat a la MPGOU (veure Annex 7.2), al que s’annexa un estudi de mercat en base al 

qual, després d’aplicar la metodologia residual estàtica que es recull a l’art. 22.2 RVLS per 

imperatiu de l’art. 37.1.b) TRLSRU, resulta un valor de repercussió mitjà de 839,00 €/m2s. 

 

1.6.2. Criteris de ponderació entre finques resultants 

Donades les característiques d’aquest projecte, per tractar-se d’una zona amb 

una única qualificació susceptible d’aprofitament privat (la clau C-6: Volumetria específica; 

Residencial plurifamiliar) no s’han ponderat els aprofitaments. 

 

1.6.3. Criteris de valoració de les despeses d’urbanització 

L’àmbit al que fa referència el present projecte de reparcel·lació es troba ja per 

complet urbanitzat, llevat d’aquells sòls qualificats com a Sistemes de nova creació a la 

MPGOU. 

Les despeses d’urbanització que, per tant, s’han adoptat, són aquelles 

corresponents a la urbanització dels sòls qualificats com a Sistemes objecte de cessió gratuïta i 

obligatòria en favor de la Administració actuant. 

 

1.7.Cessió de l’increment d’aprofitament urbanístic: substitució en metàl·lic 

Partint de la naturalesa jurídica de la MPGOU que mitjançant el present s’executa, que 

es correspon amb una operació de dotació, la cessió de l’aprofitament urbanístic a 

l’Administració actuant és del 10% de l’increment de l’aprofitament, tenint en compte que 

d’aquest instrument de planejament no se’n deriva un augment del sostre edificable, dons en 

aquest últim cas la cessió seria del 15%. Això, per aplicació de l’article 43.1.b) TRLUC, que 

assenyala: 

 “Article 43. Deure de cessió de sòl amb aprofitament en sòl urbà no consolidat 
1. 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, llevat dels supòsits següents: 

(…) 
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b) En el cas que per mitjà d’una modificació del planejament urbanístic general s’estableixi un nou 

polígon d’actuació urbanística que tingui per objecte una actuació aïllada de dotació a què fa referència la 

disposició addicional segona, el 10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic que comporti l’actuació de 

dotació respecte a l’aprofitament urbanístic atribuït als terrenys inclosos en l’actuació, llevat que la 

modificació del planejament corresponent incrementi el sostre edificable de l’àmbit de l’actuació, supòsit 

en el qual el percentatge esmentat és del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic.” 

 

La separata (veure Annex 7.2) que incorpora l’Estudi de Viabilitat de la MPGOU que 

s’executa mitjançant el present, xifra l’increment de l’aprofitament urbanístic que se’n deriva 

d’aquesta MPOGU en 395.728,38.-€, per la qual cosa, el 10% que ha de cedir-se gratuïtament a 

l’Administració actuant, resultaria de 39.572,84.- €. 

Donat que la parcel·la resultant de la MPGOU amb aprofitament urbanístic privat, 

d’acord amb allò establert a la mencionada Separata, té un valor de 3.380.331,00.-€, 

l’aprofitament objecte de cessió de l’Ajuntament (valorat en 39.572,84.-€) es traduiria en una 

finca amb una superfície de 42,61 m2. El PP-10 Llevant, al seu art. 12, assenyala que s’ha de 

considerar “parcel·la mínima”, aquella porció de terreny que és la menor possible per a la seva 

consideració de finca on construir edificació i al seu art. 13.3 assenyala que la unitat, forma i 

dimensió de les parcel·les es delimita al plànol d’ordenació nº8, permetent-ne únicament el 

seu ajustament a través de llicència de parcel·lació per a la zona de ciutat jardí. La menor de 

les parcel·les llavors delimitades a la zona d’ordenació volumètrica tenia una superfície de 

2.850 m2 sòl. 

A la superfície que deuria ser objecte de cessió obligatòria a favor de l’Ajuntament 

(42,61 m2) resulta materialment impossible materialitzar cap edificació de conformitat amb la 

resta de paràmetres, considerant-se, per tant, única, la parcel·la resultant de la MGOU amb 

aprofitament privat que compta amb una superfície de 3.640 m2 sòl. 

La participació de l’Ajuntament de Masnou que li confereix aquesta adjudicació del 10% 

de l’increment de l’aprofitament mig no assoleix doncs el 15% de la parcel·la mínima 

edificable, per la qual cosa, en aplicació del que disposa l’art. 139.5 del Reglament de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya i l’art. 126.1.d) d’aquesta última, i també del que disposa la MPGOU 

que s’executa, la seva adjudicació ha de substituir-se, necessàriament, per una indemnització 

en metàl·lic. Aquesta indemnització queda fixada en 39.572,84.-€.  

 

1.8. Determinació i quantificació de les despeses d’urbanització 

La quantificació de les despeses d’urbanització consta al quadre de càrregues del sector, 

havent-se d’afegir l’IVA corresponent –menys a la partida corresponent a la indemnització 

reportada com a conseqüència de la substitució en metàl·lic de l’aprofitament. 

El cost d’urbanitzar ha estat obtingut per aplicació de preus d’acord amb altres obres de 

les mateixes característiques. Aquesta quantitat es provisional, pendent de liquidació 

definitiva de les obres d’urbanització. 



PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ POLÍGON DELIMITAT PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PGOU EL 
MASNOU, SECTOR 10 LLEVANT.LA COLOMINA 

 

 11 

Les obres d’urbanització a executar són les derivades del planejament que s’executa 

mitjançant el present Projecte. Per tal de concretar les càrregues d’urbanització, amb 

anterioritat al present Projecte de Reparcel·lació, s’ha redactat el Projecte d’Urbanització per 

l’Estudi d’Enginyeria BERRYSAR. 

A la memòria del Projecte d’Urbanització es defineix com objectiu la concreció de les 

obres d’urbanització a executar al polígon delimitat per la MPOUG Sector 10 Llevant-La 

Colomina. 

Les despeses d’urbanització, ascendeixen a la quantitat de 23.014,85.-€ (PEM, sense 

IVA), detall de les quals segueix a continuació: 

Mobiliari urbà 2.890,57.-€ 

Enjardinament 4.251,19.-€ 

Xarxa de Reg 1.243,20.-€ 

Desbroç i moviment de terres 3.195,47.-€ 

Pavimentació 6.151,56.-€ 

Enllumenat públic 4.517,30.-€ 

Partides alçades 765,56.-€ 

TOTAL 23.014,85.-€ 

 

 

2. TITULARITAT FINQUES I DRETS INCLOSOS EN EL POLÍGON D’ACTUACIÓ I RELACIÓ DE 

PERSONES INTERESSADES; DESCRIPCIÓ DE FINQUES APORTADES I OPERACIONS 

REGISTRALS PRÈVIES 

 

2.1. Relació persones propietàries 

 

2.2 Descripció Finques Aportades 

FINCA APORTADA B5 

TITULAR REGISTRAL: SPV REOCO 1, S.L.U., en ple domini 

DESCRIPCIÓN REGISTRAL.- URBANA: Parcel·la nº 10: Solar edificable assenyalat com a 

illa B5 al Pla Parcial 10 Llevant “La Colomina” del terme municipal del Masnou. De forma 

trapezoïdal, i està destinada a l’ús residencial privat. Ocupa una superfície de 3.077,00 m2 i es 

troba dividida en dues zones, separades per un espai públic que les creua de Nord-oest a Sud-

Propietaris Finca Aportada 

SPV REOCO 1, S.L.U. B5 i B2 

Ajuntament El Masnou  4 (part)  
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est entre els carrers E i J. La zona Nord-oest amb una superfície de 1.173,15 metres i la zona 

Sud-est de 1.903,83 metres.  

LLINDA: al Nord, amb el vial carrer E (segons Projecte d’Urbanització), i el vial carrer B, 

en tram lineal corbat amb dos punts d’inflexió de 77,29 metres; a l’Oest, amb el vial carrer E 

en tram lineal de 30,41 metres i amb el vial carrer A, en tram lineal de 40,72 metres; al Sud, 

amb el vial carrer E, en un tram lineal de 24,69 metres, amb la confluència amb el vial carrer A; 

i a l’Est, amb el vial carrer E, en tram lineal de 55,48 metres i amb la confluència entre els vials 

carrer B i E. Qualificació urbanística: Superfície: 3.077,00 m2. Edificabilitat: 2.249,00 m2. Índex 

d’Ocupació: 0,36. Ocupació Màxima: 1.115,00 m2. Nombre Màxim d’Habitatges: 15. Ús: 

Residencial. Tipologia: Unifamiliar en filera. 

REFERENCIA CATASTRAL: 4032603DF4943S0001SM i 4032601DF4943S0001JM. 

TÍTOL: Li pertany en ple domini en virtut d’escriptura pública de fusió per absorció 

autoritzada pel Notari de Madrid, D. Antonio Huerta Trolez, el dia 4 de maig de 2018, amb el 

número 989 del seu protocol. 

CÀRREGUES: quatre afeccions fiscals, una d’elles caducada. 

INSCRITA: al Registre de la Propietat de Mataró nº 1, al tom 3910, llibre 433, full 120, 

finca 16.125 del Masnou, inscripció 8ª. 

(Correspon a la finca assenyalada com B5 al plànol nº6.3). 

 

FINCA APORTADA B2 

TITULAR REGISTRAL: SPV REOCO 1, S.L.U., en ple domini 

DESCRIPCIÓ REGISTRAL.- URBANA: Parcel·la nº 4: Solar edificable assenyalat com illa B2 

al Pla Parcial 10 Llevant “La Colomina” del seu terme municipal del Masnou. De forma 

rectangular, i està destinada a l’ús residencial privat. Ocupa una superfície de 2.555,00 m2.  

LLINDA: al Nord, amb la zona equipaments, en tram lineal de 70,11 metres, i amb la 

parcel·la nº3 assenyalada com a illa A3, en tram lineal de 35,52 metres; a l’Oest, amb zona 

equipaments, en tram lineal de 23,21 metres; al Sud, amb el vial carrer C, en un tram lineal de 

100,02 metres; i a l’Est, amb el vial carrer A, en un tram lineal de 23,83 metres. Qualificació 

Urbanística: Superfície: 2555,00 m2. Edificabilitat: 1.780,00 m2. Índex d’Ocupació: 0,34. 
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Ocupació màxima: 870,00 m2. Nombre Màxim d’Habitatges: 12. Ús Residencial. Tipologia: 

Unifamiliar en filera. 

REFERENCIA CATASTRAL: 4031102DF4943S0001QM. 

TÍTOL: Li pertany en ple domini en virtut d’escriptura pública de fusió per absorció 

autoritzada pel Notari de Madrid, D. Antonio Huerta Trolez, el dia 4 de maig de 2018, amb el 

número 989 del seu protocol. 

CÀRREGUES: quatre afeccions fiscals, una de elles caducada. 

INSCRITA: al Registre de la Propietat de Mataró nº º, al tom 3975, llibre 445, full 194, 

finca 16.119 del Masnou, inscripció 8ª. 

(Correspon a la finca assenyalada com a B2 al plànol nº6.3). 

 

FINCA APORTADA 4 

TITULAR REGISTRAL: EXCM. AJUNTAMENT DEL MASNOU, en ple domini 

DESCRIPCIÓ REGISTRAL.- URBANA: Parcel·la nº 19: Solar assenyalat com Espais Lliures 

Públics al Pla Parcial 10 Llevant “La Vallmora” del terme municipal del Masnou. De forma 

irregular. Ocupa una superfície total de 31.617,35 m2. 

LLINDA: al Nord, amb el límit del Pla Parcial que el separa de la resta de municipis del 

Masnou; a l’Oest, amb el límit del Pla Parcial que el separa de les finques urbanes existents; al 

Sud, amb el límit del Pla Parcial que el separa de les finques urbanes existents i amb la 

parcel·la nº 21 assenyalada com a Red Viària; i a l’Est, parteix amb la parcel·la nº 21 

assenyalada com a Red Viària i amb el límit del Pla Parcial que el separa de les finques urbanes 

existents. Qualificació urbanística: Superfície: 31.617,35 m2. Edificabilitat: 0,00 m2s. Índex 

d’Ocupació: 0,00. Ús: Espai Lliure Públic. Tipologia: Zones Verdes. 

TÍTOL: Li pertany en ple domini, per adjudicació, en virtut del projecte de reparcel·lació 

aprovat definitivament per l’Ajuntament del Masnou el 30 de març de 2006. 

CÀRREGUES: una afecció fiscal, ja caducada. 

INSCRITA: al Registre de la Propietat de Mataró nº 1, al tom 3667, llibre 383, full 206, 

finca 16.134 del Masnou, inscripció 1ª. 
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(Es correspon a la finca assenyalada amb el número 4 al plànol nº6.3). 

Aquesta finca aportada, assenyalada amb el número 4, s’inclou parcialment en l’àmbit 

reparcel·lable en una superfície de 563 m2. Com a conseqüència, i de conformitat amb lo 

establert a l’art. 146.d) RLUC, es sol·licita, com a operació registral prèvia, la segregació de la 

porció de terreny inclosa en la unitat reparcel·lable, per a, així, constituir una finca 

independent, amb la següent descripció: 

URBANA: Parcel·la nº 19bis: Solar assenyalat com Espais Lliures Públics al Pla Parcial 10 

Llevant “La Vallmora” del terme municipal del Masnou. De forma irregular. Ocupa una 

superfície total de 563 m2, que divideix en dues porcions de terreny la finca registral nº 16.125 

o Parcel·la nº 10 (solar edificable assenyalat com a illa B5 al Pla Parcial 10 Llevant “La 

Colomina” del terme municipal del Masnou). LLINDA: Nord i Sud, amb la parcel·la nº 21 

assenyalada com a Red Viària; Est i Oest, amb la finca registral nº 16.125 o Parcel·la nº 10: 

Solar edificable assenyalat com a illa B5 al Pla Parcial 10 Llevant “La Colomina” del terme 

municipal del Masnou. Superfície: 563 m2. Edificabilitat: 0,00 m2s. Índex d’Ocupació: 0,00. Ús: 

Espai Lliure Públic. Tipologia: Zones Verdes. 

Es practica la segregació de la porció compresa entre els carrers Marta Mata, al  sud, i Gaietà 

Buïgas, al nord, amb les quals llinda en longituds de 23,00 i 5,00 metres, respectivament.  

 

La finca matriu queda doncs reduïda a 31.054,35 m2, al segregar-se la porció de terreny 

inclosa a la unitat reparcel·lable. La resta de la finca matriu, de la qual s’ha segregat la finca 

aportada 4 del present Projecte de Reparcel·lació, es descriu a continuació: 

URBANA: Parcel·la nº 19: Solar assenyalat com a Espais Lliures Públics al Pla Parcial 10 

Llevant “La Vallmora” del terme municipal del Masnou. De forma irregular. Ocupa una 

superfície total de 31.054,35 m2. LLINDA: Nord, amb el límit del Pla Parcial que la separa de la 

resta del municipi del Masnou; a l’Oest, amb el límit del Pla Parcial que el separa de les finques 

urbanes existents; al Sud, amb el límit del Pla Parcial que la separa de les finques urbanes 

existents i amb la parcel·la nº 21 assenyalada com a Red Viària; i a l’Est, parteix amb la 

parcel·la nº 21 assenyalada com a Red Viària i amb el límit del Pla Parcial que la separa de les 

finques urbanes existents. Superfície: 31.054,35 m2. Edificabilitat: 0,00 m2s. Índex d’Ocupació: 

0,00. Ús: Espai Lliure Públic. Tipologia: Zones Verdes. 
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Es sol·licita del Sr. Registrador de la Propietat la segregació de l’anteriorment descrita 

finca registral número 16.134, per a que constitueixi finca independent, la porció de terreny 

inclosa dintre de l’àmbit d’actuació delimitat per la MPGOU Sector 10 Llevant-La Colomina que 

s’executa mitjançant el present, amb la descripció indicada i la corresponent descripció de la 

resta de la finca registral nº 16.134. 

 

3. DEFINICIÓ I ADJUDICACIÓ DE FINQUES RESULTANTS 

3.1. Descripció de la finca resultant amb aprofitament privat 

FINCA RESULTANT C-6 

S’adjudica íntegrament en ple domini a SPV REOCO 1, S.L.U., a títol de subrogació real 

pels drets dimanants de les finques aportades ressenyades a l’apartat anterior. 

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA RESULTANT.- Urbana. 

URBANA: Solar edificable assenyalat com a illa C-6 a la Modificació Puntual del PGOU 

Sector 10 Llevant “La Colomina” del terme municipal del Masnou. De forma trapezoïdal, i està 

destinada a l’ús residencial privat. Ocupa una superfície de 3.640,00 m2. LLINDA: al Nord, amb 

el vial carrer E (segons Projecte d’Urbanització del Pla Parcial Sector 10 Llevant), i el vial carrer 

B; a l’Oest, amb el vial carrer E i amb el vial carrer A; al Sud, amb el vial carrer E, amb la 

confluència amb el vial carrer A; i a l’Est, amb el vial carrer E, amb la confluència entre els vials 

B i E. 

Qualificació urbanística: Superfície: 3.640,00 m2. Edificabilitat: 4.029,00 m2. Nombre 

Màxim d’Habitatges: 33. Ús: Residencial. Tipologia: Plurifamiliar. 

Té assignat, en relació a l’àmbit d’actuació, un coeficient de CENT SENCERS (100,00%). 

Te un valor urbanístic de 3.380.331,00.-€. 

CÀRREGUES I GRAVÀMENS: Per raó del seu origen –finques aportades assenyalades 

com B5 i B2, es troba afecta a diverses afeccions fiscals. 

Càrregues derivades de la reparcel·lació: es troba subjecta al pagament del 100% de les 

càrregues d’urbanització de l’àmbit d’actuació, cosa que, segons el compte de liquidació 

provisional continguda al projecte de reparcel·lació del Polígon delimitat per la Modificació 



PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ POLÍGON DELIMITAT PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PGOU EL 
MASNOU, SECTOR 10 LLEVANT.LA COLOMINA 

 

 16 

Puntual del PGOU Sector 10 Llevant “La Colomina”, equival a la quantitat de 182.087,69.-€ i al 

compliment de quantes obligacions es derivin d’aquest últim i del sistema d’actuació sempre 

en proporció a aquest coeficient de participació. 

S’adjudica la plena propietat a la mercantil SPV REOCO 1, S.L. 

Quant als drets adjudicats i quotes de participació, li correspon un percentatge del 

100,00% dels drets totals de la unitat reparcel·lable que s’adjudiquen en el Projecte. 

Parcel·la assenyalada com a C-6 al plànol 6.4. 

 

3.2. Descripció de les finques resultants de cessió gratuïta i obligatòria en favor de 

l’Ajuntament. 

 

FINCA RESULTANT Nº 2 

S’adjudica íntegrament en ple domini a l’AJUNTAMENT DEL MASNOU, en concepte de 

cessió obligatòria i gratuïta. 

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA RESULTANT.-Urbana. 

URBANA: Solar assenyalat com a Espais Lliures Públics a la Modificació Puntual del 

PGOU Sector 10 Llevant “La Colomina”, del terme municipal del Masnou. De forma quadrada. 

Ocupa una superfície total de 778,55 m2. LLINDA: al Nord, amb la parcel·la nº3 assenyalada 

com a illa A3 al Pla Parcial 10 Llevant “La Colomina” del terme municipal del Masnou, en un 

tram lineal de 35,52 metres; a l’Oest, amb zona equipament; al Sud, amb el vial carrer C; i a 

l’Est, amb el vial carrer A, en un tram lineal de 23,83 metres. Qualificació Urbanística: 

Superfície: 778,55 m2. Edificabilitat: 0,00 m2s. Índex d’Ocupació: 0,00. Ús: Espais Lliure Públic. 

Tipologia: Zones Verdes. 

CÀRREGUES I GRAVÀMENS: La Parcel·la no està subjecte al pagament de despeses 

d’urbanització de l’àmbit d’actuació. Com a conseqüència, no li correspon cap quota, segons la 

quota de liquidació provisional continguda al Projecte de reparcel·lació de la Modificació 

Puntual del PGOU Sector 10 Llevant “La Colomina”, del terme municipal del Masnou. 
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ADJUDICATARIA: A l’empara de l’article 5 del Reglament Hipotecari, i tractant-se els 

espais lliures adjudicats a l’Ajuntament del Masnou, de béns de domini públic, es sol·licita la 

seva inscripció en favor d’aquest últim. 

Parcel·la assenyalada amb el nº 2 al plànol nº 6.4. 

 

FINCA RESULTANT Nº 3 

S’adjudica íntegrament en ple domini a l’AJUNTAMENT DEL MASNOU, en concepte de 

cessió obligatòria i gratuïta. 

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA RESULTANT.- Urbana. 

Solar assenyalat com a Equipaments a la Modificació Puntual del PGOU Sector 10 

Llevant “La Colomina”, del terme municipal del Masnou. De forma quadrada. Ocupa una 

superfície total de 1.776,45 m2. LLINDA: al Nord, amb la zona equipaments, en un tram lineal 

de 70,11 metres; a l’Oest, amb zona d’equipaments, en un tram lineal de 23,21 metres; al Sud, 

amb el vial carrer C; i a l’Est, amb el espai lliure públic definit per la Modificació Puntual del 

PGOU Sector 10 Llevant “La Colomina”. Qualificació Urbanística: Superfície: 1.776,45 m2. Ús: 

Equipaments. 

CÀRREGUES I GRAVÀMENS: La Parcel·la no està subjecta al pagament de despeses 

d’Urbanització de l’àmbit d’actuació. Com a conseqüència, no li correspon quota alguna, 

segons la quota de liquidació provisional continguda al Projecte de reparcel·lació de la 

Modificació Puntual del PGOU Sector 10 Llevant “La Colomina”, del terme municipal del 

Masnou. 

ADJUDICATÀRIA: A l’empara de l’article 5 del Reglament Hipotecari, i tractant-se els 

espais lliures adjudicats a l’Ajuntament del Masnou, de béns de domini públic, es sol·licita la 

seva inscripció en favor d’aquest últim. 

Parcel·la assenyalada mb el nº 3 al plànol nº 6.4. 

 

4. COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL 

Obres Urbanització 23.014,85 € 
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Cessió increment aprofitament urb. 39.572,84 € 

Honoraris figures planejament i gestió 56.000,00 € 

Honoraris projecte urbanització 35.000,00 € 

Dcció i control obres urb.  8.500,00 € 
Altres honoraris (Notaria, Registre 
Propietat) 15.000,00 € 

Gestió 
 

5.000,00 € 

   

 
TOTAL 182.087,69 € 

 

Veure Annex 7.3.  

 

5. EXEMPCIÓ TRIBUTÀRIA 

D’acord amb el que disposa l’art. 127.d) TRLUC, es sol·licita el gaudi de la exempció del 

ITP i AJD i qualsevol altra exempció que hi resulti aplicable. 

 

6. PLÀNOLS 

6.1.Emplaçament 
6.2. Planejament vigent i unitats de zona 
6.3. Finques aportades 
6.4. Finques resultants 
6.5. Superposició de finques aportades i finques resultants. 
 
 

7. ANNEXOS 

7.1. Notes simples de les finques aportades 
7.2. Separata Estudi Econòmic 
7.3. Compte de liquidació provisional  
7.4. Geo-referenciació de les finques resultants e coordenades UTM ETRS89 

 
 
 
A El Masnou, el 26 de març de 2019 
 
 
Equip redactor 
 
 
BERRYSAR, SLP      D. Josep Pinós i Alsedà 
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FABREGAT PERULLES SALES, ABOGADOS, S.C.P.   Dª Eva Arrébola Martínez 
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Compte liquidació provisional Polígon delimitat per la MPOGU Sector 10 Llevant-La Colomina (T.M. El Masnou) 

Obres Urbanització 23.014,85 €

Cessió increment aprofitament urb. 39.572,84 €

Honoraris figures planejament i gestió 56.000,00 €

Honoraris projecte urbanització 35.000,00 €

Dcció i control obres urb. 8.500,00 €

Altres honoraris (Notaria, Registre Propietat) 15.000,00 €

Gestió 5.000,00 €

TOTAL 182.087,69 €

Finca 

Aportada Propietari

Superfície 

aportada % Aportació % Adjudicat Finca Resultant CLP IVA Prov

B5 REOCO SPV 1, SLU 3.077,00 54,63%

B2 REOCO SPV 1, SLU 2.555,00 45,37%

4 (PARTE) AJUNTAMENT EL MASNOU 563,00 0,00% R-2 y R-3 0,00 € 0,00 €

TOTAL 6.195,00 100,00% 100,00% 182.087,69 € 29.928,12 €

100,00% 182.087,69 € 29.928,12 €C-6



0 443.995,05 4.592.896,81 0 443.961,87 4.592.871,60 0 443.955,38 4.593.067,49

1 443.988,80 4.592.907,47 1 443.970,41 4.592.876,70 1 443.951,08 4.593.064,95

2 443.985,26 4.592.913,53 2 443.958,04 4.592.898,00 2 443.942,39 4.593.059,81

3 443.963,49 4.592.901,79 3 443.931,39 4.592.879,89 3 443.937,95 4.593.057,23

4 443.958,15 4.592.898,08 4 443.921,23 4.592.872,70 4 443.936,33 4.593.056,39

5 443.958,04 4.592.898,00 5 443.895,01 4.592.853,12 5 443.932,69 4.593.054,66

6 443.970,41 4.592.876,70 6 443.909,63 4.592.835,08 6 443.929,97 4.593.053,41

7 443.973,32 4.592.878,43 7 443.922,90 4.592.845,08 7 443.928,88 4.593.052,95

8 443.978,19 4.592.881,13 8 443.931,05 4.592.850,99 8 443.926,64 4.593.051,95

9 443.985,09 4.592.885,03 9 443.936,28 4.592.854,73 9 443.926,23 4.593.051,70

10 443.987,90 4.592.886,58 10 443.945,30 4.592.861,02 10 443.925,85 4.593.051,41

11 443.992,84 4.592.889,15 11 443.954,53 4.592.867,00 11 443.925,51 4.593.051,08

12 443.993,06 4.592.889,27 12 443.925,22 4.593.050,72

13 443.993,28 4.592.889,39 13 443.924,97 4.593.050,31

14 443.993,48 4.592.889,53 14 443.924,76 4.593.049,89

15 443.993,69 4.592.889,68 15 443.924,61 4.593.049,44

16 443.993,88 4.592.889,84 16 443.924,51 4.593.048,97

17 443.994,07 4.592.890,00 17 443.924,47 4.593.048,50

18 443.994,25 4.592.890,18 18 443.924,49 4.593.048,03

19 443.994,42 4.592.890,36 19 443.924,56 4.593.047,56

20 443.994,58 4.592.890,55 20 443.924,68 4.593.047,10

21 443.994,73 4.592.890,75 21 443.925,02 4.593.046,23

22 443.994,88 4.592.890,95 22 443.925,37 4.593.045,61

23 443.995,01 4.592.891,16 23 443.932,42 4.593.032,07

24 443.995,14 4.592.891,38 24 443.932,53 4.593.032,14

25 443.995,25 4.592.891,60 25 443.932,60 4.593.032,08

26 443.995,35 4.592.891,83 26 443.934,95 4.593.033,31

27 443.995,45 4.592.892,06 27 443.937,04 4.593.029,31

28 443.995,53 4.592.892,30 28 443.934,67 4.593.028,08

29 443.995,60 4.592.892,54 29 443.934,61 4.593.028,04

30 443.995,66 4.592.892,78 30 443.935,84 4.593.025,68

31 443.995,71 4.592.893,03 31 443.940,22 4.593.017,12

R-2 R-3 R-C6



32 443.995,75 4.592.893,27 32 443.941,09 4.593.015,54

33 443.995,78 4.592.893,52 33 443.941,62 4.593.015,20

34 443.995,79 4.592.893,77 34 443.942,50 4.593.014,81

35 443.995,80 4.592.894,02 35 443.943,51 4.593.014,54

36 443.995,80 4.592.894,27 36 443.944,52 4.593.014,29

37 443.995,79 4.592.894,52 37 443.945,03 4.593.014,31

38 443.995,76 4.592.894,77 38 443.945,28 4.593.014,35

39 443.995,73 4.592.895,02 39 443.945,63 4.593.014,45

40 443.995,68 4.592.895,26 40 443.946,91 4.593.014,93

41 443.995,62 4.592.895,50 41 443.964,00 4.593.024,19

42 443.995,55 4.592.895,74 42 443.964,53 4.593.024,47

43 443.995,46 4.592.895,98 43 443.984,33 4.593.036,17

44 443.995,37 4.592.896,21 44 444.000,16 4.593.045,61

45 443.995,26 4.592.896,44 45 444.001,61 4.593.046,48

46 443.995,14 4.592.896,66 46 444.008,47 4.593.050,51

47 444.010,04 4.593.051,39

48 444.011,55 4.593.052,32

49 444.013,02 4.593.053,34

50 444.014,44 4.593.054,41

51 444.015,81 4.593.055,53

52 444.017,13 4.593.056,73

53 444.018,39 4.593.057,97

54 444.019,61 4.593.059,27

55 444.020,76 4.593.060,62

56 444.021,93 4.593.062,13

57 444.023,80 4.593.064,63

58 444.024,41 4.593.065,66

59 444.024,62 4.593.066,18

60 444.024,80 4.593.066,88

61 444.024,89 4.593.067,59

62 444.024,89 4.593.068,31

63 444.024,80 4.593.069,03

64 444.024,61 4.593.069,72



65 444.024,34 4.593.070,39

66 444.023,98 4.593.071,01

67 444.023,54 4.593.071,59

68 444.023,03 4.593.072,10

69 444.022,52 4.593.072,42

70 444.021,45 4.593.073,03

71 444.020,92 4.593.073,31

72 444.020,35 4.593.073,53

73 443.996,34 4.593.081,15

74 443.990,45 4.593.083,06

75 443.989,72 4.593.083,24

76 443.988,98 4.593.083,40

77 443.988,24 4.593.083,51

78 443.987,49 4.593.083,57

79 443.986,74 4.593.083,60

80 443.985,99 4.593.083,59

81 443.985,24 4.593.083,53

82 443.984,50 4.593.083,45

83 443.983,76 4.593.083,32

84 443.983,02 4.593.083,15

85 443.982,30 4.593.082,94

86 443.981,59 4.593.082,70

87 443.980,90 4.593.082,41

88 443.980,22 4.593.082,10

89 443.979,55 4.593.081,74

90 443.978,85 4.593.081,31
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