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0.   Introducció 
 

 
El present Projecte de 2ª Modificació de la Reparcel·lació del Sector Costa Brava, de 
Blanes, es redacta, a l’empara de l’article 140 de la Llei d’Urbanisme (Text Refós aprovat 
pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost), per encàrrec de la Junta de Compensació del 
sector, a proposta de la societat propietària de totes les parcel·les afectades, que són les 
anomenades D-1-A, D-1-B, D-2, D-3, E-1-A, E-1-B, i E-2, es a dir la totalitat del sòl privat 
útil de les illes “D” i “E” del sector, per tal de reajustar la configuració de les finques que les 
composen a la nova situació que resulta de la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic 
que ha aprovat provisionalment l’Ajuntament en la sessió plenària del dia 28/02/2019 (a 
l’expedient núm. 872/2018), que també afecta les finques de sistemes SD-6 i vialitat SA-3, 
a fi i efecte que s’iniciï la tramitació administrativa per a la seva aprovació. 
 
 
Òbviament l’aprovació d’aquesta modificació de la reparcel·lació resta subordinada a la 
aprovació definitiva de la referida Modificació puntual del planejament derivat, amb la qual 
es relaciona pel que fa als continguts, i per tant la tramitació simultània i els acords que es 
puguin adoptar respecte a aquest instrument de gestió s’entendran condicionats a que 
s’assoleixi dita aprovació definitiva de la modificació del Pla parcial, la qual cosa també fa 
inviable l’atorgament actual de l’escriptura pública d’una eventual reparcel·lació voluntària.  
 
 
El projecte es composa de la Memòria, els Plànols i els Quadres numèrics, que en conjunt 
reflecteixen les operacions d’equidistribució.  
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1.1. Antecedents i particularitats pròpies del cas 

 
El Sector Costa Brava, de Blanes, compta amb una reparcel·lació aprovada per la 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Blanes: en data 10/11/2005 definitivament 
sota determinades condicions; en data 2/03/2006 conformitat al text refós que les 
complia; i en data 06/04/2006 determinades esmenes; que va ser inscrita en el Registre 
de la Propietat (aleshores de Lloret de Mar núm. 1) en data 3/05/2006. 
 
Aquesta reparcel·lació, es va confegir seguint les determinacions de Pla Parcial aprovat 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessions de 18/12/2001 
(aprovació definitiva amb prescripcions) i 28/05/2002 (conformitat al text refós), acords 
que van esser publicats, juntament amb les NNUU del Pla Parcial, al DOGC núm. 3976 
de 29/09/2003. 
 
Posteriorment per a donar compliment a les condicions imposades a l’acord d’aprovació 
definitiva del Projecte d’Urbanització del sector, adoptat per la Junta de Govern Local 
en data 31/01/2008, es va tramitar una Modificació Puntual del Pla Parcial que va ser 
aprovada definitivament per acord de la CTU de Girona en sessió de data 17/06/2009 
(publicat al DOGC núm. 5434 de 3/08/2009). 
 
Arrel d’aquesta modificació del Pla parcial, es va redactar una 1ª Modificació de la 
Reparcel·lació, que es va aprovar definitivament per acord de la Junta de Govern Local, 
en sessió de data 1/04/2010, i inscriure en el Registre de la Propietat de Blanes en data 
31/05/2010, que és la vigent en l’actualitat. 
  
 
Ara, per adaptar-se a les demandes i necessitats del mercat immobiliari, atès que 
actualment no hi ha sortida per al sòl residencial que disposa Blanes i en canvi hi han 
operadors interessats en implantar-hi establiments comercials, s’ha promogut una 
Modificació Puntual del referit Pla Parcial, que es limita a les illes D i E (parcel·les de 
sòl privat útil D-1-A, D-1-B, D-2, D-3, E-1-A, E-1-B i E-2, i sistemes de vialitat SA-3 i 
d’equipament SD-6), la finalitat de la qual és permetre formar una gran parcel·la 
continua, suprimint el vial c/ Josep Sunyol i Garriga, per tal d’assolir una superfície 
suficient en la zona més ample del triangle en la qual poder concentrar una part 
significativa del sostre comercial de les plantes baixes dels edificis previstos en el PP, 
per tal de poder-hi ubicar un gran establiment comercial. 
 
 
En aquest sentit el present Projecte de Reparcel·lació té per objecte l’agrupació de les 
set parcel·les de sòl amb aprofitament (designades amb les lletres  D-1-A, D-1-B, D-2, 
D-3, E-1-A, E-1-B, E-2), amb trasllat de la superfície del vial carrer Josep Sunyol i 
Garriga (que forma part del sistema SA-3), a l’equipament (sistema SD-6) que 
s’incrementa amb la mateixa superfície.  
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Atès que el present projecte només contempla la supressió del vial que separa les dues 
illes “D” i “E” (carrer Josep Sunyol i Garriga), el trasllat de la seva superfície a 
l’equipament, i l’agrupament les set parcel·les d’aportació per a formar una única de 
resultat, segons els paràmetres de la Modificació puntual del planejament urbanístic en 
tramitació; que les noves adjudicacions es corresponen exactament amb els drets de 
les d’aportació (sense excessos ni defectes a compensar); i que no es fan més 
operacions (ni obres d’urbanització, ni cessions, ni indemnitzacions de cap classe), no 
cal formular un compte de liquidació provisional ni preveure un de definitiu, com tampoc 
afectacions registrals de les parcel·les, doncs les obligacions urbanístiques de la 
parcel·la única resultant són la suma de les que ja tenen les parcel·les que s’agrupen 
per a formar aquella, sense que s’hagi de fer res més. 
 
 
Per tant el present projecte es limita a descriure les finques d’aportació i les de resultat 
(ajustades a les determinacions de la modificació del planejament en tràmit), i a fer les 
següents adjudicacions: la parcel·la única de resultat a la propietària de les set 
parcel·les aportades, i les finques de sistemes es ratifiquen a favor de l’Ajuntament de 
Blanes, com a administració actuant, amb les noves descripcions que resulten del 
trasllat de superfície. 
 
 
La superfície total de les actuals illes “D i E” (12.475,57 m²), es la suma de les 
superfícies de les set parcel·les D-1-A, D-1-B, D-2, D-3, E-1-A, E-1-B i E-2 (10.872,00 
m²), més l’equipament SD-6  (1.114,43 m²) i la part del sistema viari SA-3 que conforma 
el carrer Josep Sunyol i Garriga (489,14 m²). 
 
Aquesta total superfície (12.475,57 m²) es manté inalterada en formar-se la nova illa 
“D-E”, i tanmateix coincideix exactament amb la suma de la parcel·la única de resultat 
(10.872,00 m²) més la finca de sistema destinada a equipament SD-6 (1.603,57 m²) 
que augmenta la seva superfície en rebre la del vial suprimit. 
 

 
 
 



2ª MODIFICACIÓ PUNTUAL (illa D-E) del projecte de REPARCEL·LACIÓ SECTOR COSTA BRAVA Blanes 

 

E.P. Enginyeria Grup 7, SLP   -   Bufet Advocats Blanes SLP                                                         20190415 
 

      7 

 
 
 
 
 

1.2. Normativa d’aplicació al present projecte.  

 
L’abast del present Projecte de Reparcel·lació fa que li sigui d’aplicació l’art. 144.2 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprovà el Reglament de la Llei d’urbanisme 
(en endavant RLUC), que permet reduir el contingut del projecte en congruència amb 
les característiques de l’actuació que es limita a regularitzar les finques  afectades per 
adaptar la seva configuració a les determinacions de la Modificació puntual del Pla 
parcial que és en tramitació, tot mantenint les seves titularitats i sense alterar les 
càrregues urbanístiques. 
 
Atès que aquesta particular gestió urbanística no contempla l’execució de cap obra 
d’urbanització, com tampoc cessions ni indemnitzacions, no cal formular compte de 
liquidació ni canviar quotes de responsabilitat que ja tenen les parcel·les aportades; 
sense perjudici de sumar-les en agrupar les parcel·les aportades. 
 
A més, com que totes les parcel·les de les illes “D” i “E” són propietat d’una única 
propietària, no calen valoracions ni criteris d’adjudicació,  
 
 
En conseqüència, el present projecte s’ha redactat seguint allò que disposen els 
articles 124 i següents de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, en endavant LUC (Text 
refós aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), que tracten del sistema 
d’actuació urbanística per reparcel·lació, i especialment els articles 135 i següents que 
regulen la modalitat de compensació, així com els demés preceptes concordants amb 
aquells. 
 
Tanmateix també s’han pres en consideració els articles del RLUC que despleguen les 
seves determinacions; i en allò que no és objecte de regulació per la legislació catalana 
s’ha considerat d’aplicació el Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, en endavant RD 
1093/97, 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. 
 
 
D’aquest conjunt normatiu cal destacar, per la seva incidència en el present projecte de 
reparcel·lació, els següents preceptes: 
 
 
Del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, Text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya (LUC), amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer. 
  
Article 7 - Repartiment equitatiu de beneficis i càrregues. 
Es reconeix i es garanteix, en el sí de cadascun dels àmbits d'actuació urbanística, el 
principi del repartiment equitatiu entre totes les persones propietàries afectades, en 
proporció a llurs aportacions, dels beneficis i les càrregues derivats del planejament 
urbanístic. 
 
Article 23 - Condició d'administració actuant. 
1. La condició d'administració actuant correspon: 
a) Als ajuntaments, en l'exercici de llurs competències urbanístiques en matèria de 
planejament i de gestió. ... 
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Article 38 - Drets i deures de les persones propietàries.  Disposicions generals. 
1. Els drets i els deures de les persones propietàries de sòl són els que estableix 
aquesta Llei, en el marc de la legislació aplicable en matèria de sòl, i s'han d'exercir i 
complir, respectivament, d'acord amb les determinacions d'aquesta Llei pel que fa al 
planejament, la gestió i l'execució en matèria urbanística. A aquests efectes, els 
propietaris o propietàries de sòl tenen l'obligació de destinar-lo a l'ús previst per 
l'ordenació urbanística, havent complert les càrregues que aquesta imposa. 
 
Article 116 - Concepte d'execució urbanística  ... 
1. L'execució urbanística és el conjunt de procediments establerts per aquesta 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. … 
 
Article 117 - Gestió urbanística integrada … 
1. S'entén per gestió urbanística integrada del planejament urbanístic el conjunt 
d'actuacions per repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats de 
l'ordenació urbanística ... La gestió urbanística integrada es duu a terme per polígons 
d'actuació urbanística complets. ... 
 
Article 118- Polígons d'actuació urbanística. 
1. Els polígons d'actuació urbanística són els àmbits territorials mínims per dur a terme 
la gestió urbanística integrada.  ... 
 
Article 119 - Tramitació dels instruments de gestió urbanística. 
1. La tramitació regulada per aquest article regeix els instruments de gestió urbanística 
següents:  ... 
c) Els projectes de reparcel·lació.  ... 
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.  ... 
 
Article 124 - Objecte de la reparcel·lació 
1. El sistema d'actuació urbanística per reparcel·lació pot tenir per objecte repartir 
equitativament els beneficis i les càrregues derivats de l'ordenació urbanística, o 
regularitzar la configuració de les finques i situar-ne l'aprofitament en zones aptes per a 
l'edificació, d'acord amb el planejament urbanístic. 
2. En virtut de la reparcel·lació, i un cop feta, si escau, l'agrupació de les finques 
afectades, s'adjudiquen a les persones propietàries les parcel·les resultants, en 
proporció a llurs drets respectius ... 
 
Article 126 - Criteris dels projectes de reparcel·lació 
1. Els projectes de reparcel·lació han de tenir en compte els criteris següents: 
a) El dret de les persones propietàries, si no hi ha acord unànime, … 
 
Article 127 - Efectes de l'aprovació dels projectes de reparcel·lació 
L'acord d'aprovació d'un projecte de reparcel·lació produeix essencialment els efectes 
econòmics i jurídics reals següents: … 
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c) La subrogació, amb plena eficàcia real, de les antigues parcel·les per les noves 
parcel·les. 
d) El gaudi de les exempcions tributàries establertes per la legislació aplicable. 
e) L'extinció o la transformació de drets i de càrregues, d'acord amb la legislació 
aplicable. 
 
Article 128 - Certificació dels projectes de reparcel·lació 
1. L'organisme competent per a l'aprovació definitiva d'un projecte de reparcel·lació ha 
d'expedir-ne una certificació, d'acord amb el que estableix la legislació hipotecària, amb 
vista a la inscripció del projecte en el Registre de la Propietat. … 
 
Article 140 - Iniciativa del projecte de reparcel·lació 
1. Pertoca de formular el projecte de reparcel·lació a: 
a) Els propietaris o propietàries de finques la superfície de les quals representi més del 
50% de la superfície total reparcel·lable, dins els tres mesos següents a l'aprovació de 
la delimitació del polígon d'actuació urbanística. … 
 
 
 
Del D. 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
(RLUC) 
 
Article 2 - Principis generals de l'actuació urbanística. 
Els principis que informen i presideixen l'actuació urbanística són els següents: ... 
e) El de repartiment equitatiu, en el si de cadascun dels àmbits d'actuació urbanística, 
dels beneficis i les càrregues derivats del planejament urbanístic entre totes les 
persones propietàries afectades, en proporció a llurs aportacions. ...  
 
Article 13 - Condició d'administració actuant 
13.1 La condició d'administració actuant correspon: 
a) Als ajuntaments, en l'exercici de llurs competències urbanístiques en matèria de 
planejament i de gestió. ... 
 
Article 120 - Gestió urbanística  ... 
120.3 La participació de les persones propietàries en el procés de gestió urbanística es 
fonamenta en el principi de distribució equitativa dels beneficis i càrregues derivats del 
planejament objecte d'execució. 
 
Article 121 - Gestió urbanística integrada i gestió urbanística aïllada. 
121.1  La gestió urbanística integrada es du a terme per polígons d'actuació urbanística 
complets a través d'algun dels sistemes d'actuació, de reparcel·lació o d'expropiació, 
previstos a la Llei d'urbanisme ... 
 
Article 125 - Tramitació dels instruments de gestió urbanística 
125.1 La tramitació dels instruments de gestió previstos a l'article 113.1 de la Llei 
d'urbanisme pot tenir caràcter simultani, tot i que en expedients separats. ... 
 
Article 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, ... 
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Article 144 - Contingut de la memòria. 
144.1 En la memòria del projecte de reparcel·lació es fa constar: 
a) El planejament que és objecte d'execució. 
b) La identificació i superfície de la unitat reparcel·lable. ... 
144.2 Aquest contingut es pot ampliar o reduir en congruència amb les característiques 
pròpies de cada reparcel·lació. 
 
Article 145 - Persones interessades en l'expedient.  
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 les finques aportades, 
bé en concepte de titulars d'altres drets, i ha d'especificar llurs circumstàncies 
personals, conforme al que estableix la legislació hipotecària. 
 
Article 146 - Circumstàncies de les finques aportades 
En la relació de les finques aportades s'ha de fer constar, respecte de cadascuna 
d'elles, el següent: 
a) La seva descripció d'acord amb la realitat física i amb les especificacions requerides 
per la legislació hipotecària. … 
b) La seva titularitat dominical, amb especificació del títol d'adquisició. ... 
 
Article 147 - Definició i adjudicació de finques resultants 
Pel que fa a la definició i adjudicació de les finques resultants el projecte ha de fer 
constar les circumstàncies següents: 
a) La seva descripció, d'acord amb les exigències de la legislació hipotecària. … 
b) El títol d'adjudicació, segons es realitzi per subrogació real amb les finques o 
participacions aportades per la persona adjudicatària, ... 
c) La titularitat individual o en proindivís de la persona o persones adjudicatàries de 
cada finca resultant. ... 
 
Article 148 - Càrregues preexistents i drets inscrits amb posterioritat a la nota marginal 
148.1 A efectes del trasllat de càrregues a títol de subrogació real entre finques 
aportades i adjudicades, el projecte ha de precisar els aspectes següents: … 
b) Respecte de cada una de les càrregues compatibles, el projecte les ha de traslladar 
a la finca resultant que substitueixi per subrogació real la finca gravada. … 
d) Quan s'haguessin de traslladar a una finca adjudicada diverses càrregues 
compatibles procedents de diferents finques aportades, s'ha de determinar, si s'escau, 
la quota que correspon a cadascuna d'elles en funció del valor que s'hagi tingut en 
compte en el projecte a efectes de fixació de drets. … 
 
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. 
 
Article 152 Contingut de la certificació del projecte de reparcel·lació 
La certificació de l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació que ha d'expedir 
l'òrgan competent als efectes de la inscripció del projecte en el Registre de la propietat 
ha de fer constar, a més de l'acord d'aprovació definitiva, ... , i la fermesa en via 
administrativa de l'aprovació definitiva del projecte. 
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Article 157 - Innecessarietat de l'afecció 
No cal la pràctica de l'afecció quan del projecte de reparcel·lació resulta que l'obra 
d'urbanització ha estat realitzada i pagada, així com degudament complertes la resta de 
càrregues d'urbanització. 
 
Del RD 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 
 
Artículo 1 -  Actos inscribibles. 
Serán inscribibles en el Registro de la Propiedad, además de los actos expresamente 
regulados en este Real Decreto, los siguientes: 
1. Los actos firmes de aprobación de los expedientes de ejecución del planeamiento, 
en cuanto supongan la modificación de las fincas registrales afectadas por el Plan, la 
atribución del dominio o de otros derechos reales sobre las mismas … 
 
Artículo 2 -  Título inscribible. 
El título para la inscripción de los actos a que se refiere el artículo 1 se sujetará a las 
siguientes reglas: … 
2. Salvo los casos en que la legislación establezca otra cosa, los actos administrativos 
se inscribirán mediante certificación de la misma naturaleza que cumpla los siguientes 
requisitos: 
a) Que se expida, en ejemplar duplicado, por el Secretario de la entidad u órgano 
actuante y con inserción literal del acuerdo adoptado. 
b) Que exprese que el acto ha puesto fin a la vía administrativa, salvo lo dispuesto en 
este Reglamento para acuerdos determinados. 
c) Que se hagan constar en ella, en la forma exigida por la Legislación Hipotecaria, las 
circunstancias relativas a las personas, los derechos y las fincas a los que afecte el 
acuerdo. … 
 
Artículo 4 -  Fincas y derechos sujetos. 
Quedarán sujetos al procedimiento de equidistribución que resulte aplicable las fincas, 
partes de fincas o  …, comprendidos dentro de los límites de la unidad de ejecución,  … 
  
Artículo 6 -  Título inscribible. 
Será título idóneo para la inscripción de la reorganización de la propiedad la 
certificación de la Administración actuante acreditativa de la aprobación definitiva del 
proyecto.  … 
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1.3. Relació de finques que conformen les illes “D” i “E”. 

 
La total superfície de les dues illes (12.475,57 m²) la formen les nou finques que es 
relacionen a continuació, fent constar la denominació de la parcel·la en la reparcel·lació 
general del sector, el número de finca registral, la seva superfície i també el coeficient 
de responsabilitat que té assignat en aquella reparcel·lació: 
 
 

núm. 
ord. 

denom. 
nº. fca. 
registral 

 superficie 
coef.  

general 
coef. 

especial 
quota en la 

liquidac. prov. 

1  D‐1‐A  41.880  1.120,00 m² 2,59%  2,72%  314.827,65 € 

2  D‐1‐B  41.881  1.472,00 m² 3,40%  3,58%  413.773,48 € 

3  D‐2  41.882  2.062,00 m² 4,76%  5,01%  579.620,19 € 

4  D‐3  39.559  2.539,00 m² 5,86%  6,17%  713.703,04 € 

5  E‐1‐A  39.560  1.620,00 m² 3,92%  4,13%  477.196,40 € 

6  E‐1‐B  39.561  1.000,00 m² 2,42%  2,55%  294.598,42 € 

7  E‐2  39.562  1.059,00 m² 2,56%  2,70%  311.659,90 € 

         10.872,00 m² 25,51%  26,86%  3.105.379,08 € 

8  SA‐3  39.594  489,14 m²       

9  SD‐6  39.591  1.114,43 m²       

         12.475,57 m²       

 
 
 
Com es pot comprovar a les notes simples registrals (annex 3.1.), les set primeres 
finques (parcel·les amb aprofitament) són totes propietat de SAGEFRA, S.L.U. i les 
altres dues finques (destinades a sistemes públics) són de titularitat de l’Ajuntament de 
Blanes.   
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1.4. Fitxes de les finques aportades (descripció, titularitat i càrregues) 

 
 

 
 

A1 FINCA   APORTADA D-1-A 

 

   -   Dades del Registre de la Propietat de Blanes: 

Núm. finca Volum Llibre de Blanes Foli 

41.880 3.616 1014 170 

 

   Descripció: 

URBANA: Parcel·la D-1-A de la zona d’ús residencial, del sector Accés Costa 
Brava, en el terme municipal de Blanes, avinguda del Parlament de Catalunya, 
número 38-42. Té una superfície de mil cent vint metres quadrats  (1.120 m²).  
Llindars: al Nord-oest, avinguda del Parlament de Catalunya; al Nord-est, 
parcel·la D-3; al Sud-est, parcel·la D-2; i al Sud-oest, carrer Mas Palou.  
Coeficient sobre el total de drets i obligacions de la reparcel·lació:  2,59 % 
Coeficient especial per a determinades obres en part excloses:  2,72 % 

   Titular:  de la total finca en plena propietat Inscripció 

100%  -  SAGEFRA, SLU   4ª 

   Títol d’adquisició: 

Compravenda de data 20/09/2017, Notari de Blanes Antonio Valcárcel Sánchez  

   Càrregues: 

a) afecció fiscal per ITP i AJD, al marge inscrip. 4ª, nota de 02/11/2017 

 

   -   Dades Cadastre Immobiliari: 

Referència cadastral:  2747604DG8124N0001XQ   Superfície:    1.120 m² 

 

   -   Operacions registrals:  

Superfície registral 1.120 m² Superfície real  1.120 m² 

   Modificacions a practicar:  Agrupar amb les altres parcel·les de les illes D i E 
per a fer parcel·la única 
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A2 FINCA   APORTADA D-1-B 

 

   -   Dades del Registre de la Propietat de Blanes: 

Núm. finca Volum Llibre de Blanes Foli 

41.881 3539 937 180 

 

   Descripció: 

Parcel·la D-1-B de la zona d’ús residencial, del sector Accés Costa Brava, en el 
terme municipal de Blanes, avinguda del Parlament de Catalunya, núm. 42-46. 
Té una superfície de mil quatre-cents setanta-dos metres quadrats  (1.472 m²).  
Llindars: al Nord-oest, avinguda del Parlament de Catalunya; al Nord-est, carrer 
Josep Sunyol i Garriga; al Sud-est, parcel·la D-2; i al Sud-oest, parcel·la D-1-A.  
Coeficient sobre el total de drets i obligacions de la reparcel·lació:  3,40 % 
Coeficient especial per a determinades obres en part excloses:   3,58 % 

   Titular:  de la total finca en plena propietat Inscripció 

100%  -  SAGEFRA, SLU   2ª 

   Títol d’adquisició: 

Fusió per absorció de data 6/06/2013, Notari de Blanes Antonio Valcárcel 
Sánchez  

   Càrregues: 

a) afecció fiscal per ITP, al marge inscrip. 1ª, nota de 31/05/2010 
CADUCADA i pendent de cancel·lació que es demana. 

b) afecció fiscal, al marge inscrip. 2ª, nota de 08/08/2013 CADUCADA i 
pendent de cancel·lació que es demana. 

 

   -   Dades Cadastre Immobiliari: 

Referència cadastral:  2748507DG8124N0001RQ   Superfície:    1.472 m²  

 

   -   Operacions registrals:  

Superfície  registral 1.472 m² Superfície real  1.472 m² 

   Modificacions a practicar:  Agrupar amb les altres parcel·les de les illes D i E 
per a fer parcel·la única  
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A3 FINCA   APORTADA D-2 

 

   -   Dades del Registre de la Propietat de Blanes: 

Núm. finca Volum Llibre de Blanes Foli 

41.882 3539 937 183 

 

   Descripció: 

URBANA: Parcel·la D-2 de la zona d’ús residencial, del sector Accés Costa 
Brava, en el terme municipal de Blanes, carrer Mas Palou, núms. 12-14. Té una 
superfície de dos mil seixanta-dos metres quadrats  (2.062 m²).  
Llindars: al Nord-oest, parcel·la D-1-A; al Nord-est, parcel·la D-3; al Sud-est, 
zona verda SC-9; i al Sud-oest, carrer Mas Palou.  
Coeficient sobre el total de drets i obligacions de la reparcel·lació: 4,76 % 
Coeficient especial per a determinades obres en part excloses: 5,01 % 

   Titular:  de la total finca en plena propietat Inscripció 

100%  -  SAGEFRA, SLU   2ª 

   Títol d’adquisició: 

Fusió per absorció de data 06/06/2013, Notari de Blanes Antonio Valcárcel 
Sánchez 

   Càrregues: 

a) afecció fiscal per ITP i AJD, al marge inscrip. 1ª, nota de 31/05/2010 
CADUCADA i pendent de cancel·lació que es demana. 

b) afecció fiscal, al marge inscrip. 2ª, nota 08/08/2013 CADUCADA i pendent 
de cancel·lació que es demana. 

 

   -   Dades Cadastre Immobiliari: 

Referència cadastral:  2747603DG8124N0001DQ   Superfície:    2.072 m²  

 

   -   Operacions registrals:  

Superfície  registral 2.072 m² Superfície real  2.072 m² 

   Modificacions a practicar: Agrupar amb les altres parcel·les de les illes D i E 
per a fer parcel·la única  
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A4 FINCA   APORTADA D-3 

 

   -   Dades del Registre de la Propietat de Blanes: 

Núm. finca Volum Llibre de Blanes Foli 

39.559 3398 863 87 

 

   Descripció: 

URBANA: Parcel·la D-3, de la zona d’ús residencial, del sector Accés Costa 
Brava, en el terme municipal de Blanes, carrer Josep Sunyol i Garriga, número 
1-3. Té una superfície de dos mil cinc-cents trenta-nou metres quadrats (2.539 
m²).  
Llindars: al Nord-oest, parcel·les D-1-A i D-1-B; al Nord-est, carrer Josep Sunyol 
i Garriga; al Sud-est, zona verda SC-9; i al Sud-oest, parcel·la D-2.  
Coeficient sobre el total de drets i obligacions de la reparcel·lació: 5,86 % 
Coeficient especial per a determinades obres en part excloses:   6,17 % 

   Titular:  de la total finca en plena propietat Inscripció 

100%  -  SAGEFRA, SLU   3ª 

   Títol d’adquisició: 

Fusió per absorció de data 06/06/2013, Notari de Blanes Antonio Valcárcel 
Sánchez 

   Càrregues: 

a) afecció fiscal per ITP i AJD, al marge inscrip. 2ª, nota de 31/05/2010 
CADUCADA i pendent de cancel·lació que es demana. 

b) afecció fiscal, al marge inscrip. 3ª, nota 08/08/2013 CADUCADA i pendent 
de cancel·lació que es demana. 

 

   -   Dades Cadastre Immobiliari: 

Referència cadastral:  2747602DG8124N0001RQ   Superfície:    2.539 m² 

 

   -   Operacions registrals:  

Superfície  registral 2.539 m² Superfície real  2.539 m² 

   Modificacions a practicar: Agrupar amb les altres parcel·les de les illes D i E 
per a fer parcel·la única  
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A5 FINCA   APORTADA E-1-A 

 

   -   Dades del Registre de la Propietat de Blanes: 

Núm. finca Volum Llibre de Blanes Foli 

39.560 3398 863 90 

 

   Descripció: 

URBANA: Parcel·la E-1-A de la zona d’ús residencial, del sector Accés Costa 
Brava, en el terme municipal de Blanes, avinguda del Parlament de Catalunya, 
número 48. Té una superfície de mil sis-cents vint metres quadrats  (1.620 m²).  
Llindars: al Nord-oest, avinguda del Parlament de Catalunya; al Nord-est, 
parcel·la E-1-B; al Sud-est, zona verda que ressegueix la riera de Blanes SC-9 i 
la parcel·la E-2; i al Sud-oest, carrer Josep Sunyol i Garriga.  
Coeficient sobre el total de drets i obligacions de la reparcel·lació: 3,92 % 
Coeficient especial per a determinades obres en part excloses:   4,13 % 

   Titular:  de la total finca en plena propietat Inscripció 

100%  -  SAGEFRA, SLU   1ª 

   Títol d’adquisició: 

Reparcel·lació i adjudicació segons certificació d’en Joan Solà Busquets, 
Secretari de l’Ajuntament de Blanes, de data 15/03/2006. 

   Càrregues: 

a) afecció fiscal per ITP de procedència de la finca 1/24 s/nota de 02/02/2004 
CADUCADA i pendent de cancel·lació que es demana. 

b) afecció fiscal per ITP i AJD, al marge inscrip. 1ª, nota de 03/05/2006 
CADUCADA i pendent de cancel·lació que es demana. 

c) afecció despeses urbanístiques per 477.196,40 €, al marge inscrip. 1ª, 
nota 03/05/2006 CADUCADA i pendent de cancel·lació que es demana. 

d) afecció fiscal per ITP i AJD, al marge inscrip. 2ª, nota 31/05/2010 
CADUCADA i pendent de cancel·lació que es demana. 

 

   -   Dades Cadastre Immobiliari: 

Referència cadastral:  2848902DG8124N0001DQ   Superfície:    1.620 m² 

 

   -   Operacions registrals:  

Superfície  registral 1.620 m² Superfície real  1.620 m² 

   Modificacions a practicar:  Agrupar amb les altres parcel·les de les illes D i E 
per a fer parcel·la única  
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A6 FINCA   APORTADA E-1-B 

 

   -   Dades del Registre de la Propietat de Blanes: 

Núm. finca Volum Llibre de Blanes Foli 

39.561 3398 863 93 

 

   Descripció: 

URBANA: Parcel·la E-1-B de la zona d’ús residencial, del sector Accés Costa 
Brava, en el terme municipal de Blanes, avinguda del Parlament de Catalunya, 
número 56. Té una superfície de mil metres quadrats  (1.000 m²).  
Llindars: al Nord-oest, avinguda del Parlament de Catalunya; al Nord-est, 
equipament públic (SD-6); al Sud-est, zona verda que ressegueix la riera de 
Blanes (SC-9); i al Sud-oest, parcel·la E-1-A.  
Coeficient sobre el total de drets i obligacions de la reparcel·lació:  2,42 % 
Coeficient especial per a determinades obres en part excloses:   2,55 % 

   Titular:  de la total finca en plena propietat Inscripció 

100%  -  SAGEFRA, SLU   3ª 

   Títol d’adquisició: 

Compravenda de data 07/12/2016, Notari de Blanes Antonio Valcárcel Sánchez 

   Càrregues: 

a) afecció fiscal per ITP i AJD, al marge inscrip. 3ª, nota de 25/01/2017  

 

   -   Dades Cadastre Immobiliari: 

Referència cadastral:  2848903DG8124N0001XQ   Superfície:    1.000 m² 

 

   -   Operacions registrals:  

Superfície  registral 1.000 m² Superfície real  1.000 m² 

   Modificacions a practicar:  Agrupar amb les altres parcel·les de les illes D i E 
per a fer parcel·la única  
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A7 FINCA   APORTADA E-2 

 

   -   Dades del Registre de la Propietat de Blanes: 

Núm. finca Volum Llibre de Blanes Foli 

39.562 3398 863 96 

 

   Descripció: 

URBANA: Parcel·la E-2, de la zona d’ús residencial, del sector Accés Costa 
Brava, en el terme municipal de Blanes, carrer Josep Sunyol i Garriga, número 
2. Té una superfície de mil cinquanta-nou metres quadrats  (1.059 m²).  
Llindars: al Nord-oest i al nord-est, parcel·la E-1-A; al Sud-est, zona verda que 
ressegueix la riera de Blanes (SC-9); i al Sud-oest, carrer Josep Sunyol i 
Garriga.  
Coeficient sobre el total de drets i obligacions de la reparcel·lació:  2,56 % 
Coeficient especial per a determinades obres en part excloses:   2,70 % 

   Titular:  de la total finca en plena propietat Inscripció 

100%  -  SAGEFRA, SLU   3ª 

   Títol d’adquisició: 

Permuta de data 27/05/2014, Notari de Blanes Antonio Valcárcel Sánchez. 

   Càrregues: 

a) afecció despeses urbanístiques per 311.659,90 €, al marge inscrip. 1ª, 
nota 03/05/2006 CADUCADA i pendent de cancel·lació que es demana 

b) afecció fiscal per ITP i AJD, al marge inscrip. 2ª, nota 31/05/2010 
CADUCADA i pendent de cancel·lació que es demana. 

c) afecció fiscal per ITP, al marge inscrip. 3ª, nota 15/07/2014 CADUCADA i 
pendent de cancel·lació que es demana. 

 

   -   Dades Cadastre Immobiliari: 

Referència cadastral:  2848901DG8124N0001RQ Superfície:    1.059 m² 

 

   -   Operacions registrals:  

Superfície  registral 1.059 m² Superfície real  1.059 m² 

   Modificacions a practicar: Agrupar amb les altres parcel·les de les illes D i E 
per a fer parcel·la única  
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A8 FINCA   APORTADA SA-3 

 

   -   Dades del Registre de la Propietat de Blanes: 

Núm. finca Volum Llibre de Blanes Foli 

39.594 3.398 863 192 

 

   Descripció: 

URBANA: Xarxa viària SA-3, que abasta la totalitat del sector Accés Costa 
Brava, en el terme municipal de Blanes. Té una superfície de quaranta-dos mil 
sis-cents vint-i-dos metres quadrats (42.622 m²), formada pel vial de servei de la 
ctera. GI-682 accés Costa Brava, avinguda del Parlament de Catalunya, les 
prolongacions de l’avinguda de la Pau, dels carrers Santa Cecília, Mas Enlaire i 
Mas Palou, l’eixamplament dels carrers Andalusia i de la Pedrera, i els nous 
carrers Josep Sunyol i Garriga, Joan Comorera, i Manel Carrasco i Formiguera. 
Llindars: al Nord-oest, ctera. GI-682 accés Costa Brava; al Nord-est, riera de 
Blanes; al Sud i Sud-oest, plaça 11 de setembre, avinguda de la Pau, zona 
verda contigua al carrer Migdia, carrer de la Pedrera, carrer Andalusia, carrer 
Santa Cecilia, i cementiri municipal. 
No té coeficients de participació ni responsabilitats urbanístiques. 

   Titular:  de la total finca en plena propietat Inscripció 

100%  -  AJUNTAMENT DE BLANES (P-1702600-F)   1ª 

   Títol d’adquisició: 

Reparcel·lació i adjudicació de data 15/03/2006, segons certificació d’en Joan 
Solà Busquets, Secretari de l’Ajuntament de Blanes,  

   Càrregues: 

a) afecció fiscal de procedència per ITP, inscrip. 1ª finca 1/39584, s/nota de 
03/05/2006 CADUCADA i pendent de cancel·lació que es demana. 

b)  afecció fiscal de procedència per ITP, inscrip. 1ª finca 1/39592, s/nota de 
03/05/2006 CADUCADA i pendent de cancel·lació que es demana. 

c) afecció fiscal de procedència per ITP, inscrip. 1ª finca 1/39592, s/nota de 
03/05/2006 CADUCADA i pendent de cancel·lació que es demana. 

d) afecció fiscal per ITP, al marge inscrip. 1ª, s/nota de 03/05/2006 
CADUCADA i pendent de cancel·lació que es demana. 

e) afecció fiscal per ITP, al marge inscrip. 2ª, s/nota de 31/05/2010 
CADUCADA i pendent de cancel·lació que es demana. 

 

   -   Dades Cadastre Immobiliari: 

Referència cadastral:  no en té. Superfície:     

 

   -   Operacions registrals:  

Superfície registral  42.622 m² Superfície real  42.622 m² 

  Modificacions a practicar:  Suprimir el carrer Josep Sunyol i Garriga, la qual 
cosa comports reduir la superfície de la finca en 489,14 m². 
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A9 FINCA   APORTADA SD-6 

 

   -   Dades del Registre de la Propietat de Blanes: 

Núm. finca Volum Llibre de Blanes Foli 

39.591 3398 863 183 

 

   Descripció: 

URBANA: Equipament Públic SD-6, situat a la zona d’ús residencial, del sector 
Accés Costa Brava, en el terme municipal de Blanes, avinguda del Parlament de 
Catalunya, número 20. Té una superfície de mil cent catorze metres quaranta-
tres decímetres quadrats  (1.114,43 m²), de forma rectangular retallat.  
Llindars: al Nord-oest, avinguda Parlament de Catalunya; al Nord-est,  i Sud-est, 
zona verda (SC-9); i al Sud-oest, parcel·la E-1-B. 
No té coeficients de participació ni responsabilitats urbanístiques. 

   Titular:  de la total finca en plena propietat Inscripció 

100%  -  AJUNTAMENT DE BLANES (P-1702600-F)   1ª 

   Títol d’adquisició: 

Reparcel·lació i adjudicació de data 15/03/2006, segons certificació d’en Joan 
Solà Busquets, Secretari de l’Ajuntament de Blanes. 

   Càrregues: 

a) afecció fiscal per ITP al marge inscrip. 1ª, s/nota de 03/05/2006 
CADUCADA i pendent de cancel·lació que es demana. 

b) afecció fiscal per ITP al marge inscrip. 2ª, s/nota de 31/05/2010 
CADUCADA i pendent de cancel·lació que es demana. 

 

   -   Dades Cadastre Immobiliari: 

Referència cadastral:  2848904DG8124N0001IQ Superfície:    1.114 m² 

 

   -   Operacions registrals:  

Superfície  registral 1.114 m² Superfície real  1.114,43 m² 

   Modificacions a practicar: reflectir la major cabuda de 0,43 m² i augmentar 
la superfície en 489,14 m², amb la qual cosa passa a tenir 1.603,57 m², en 
absorbir la superfície del vial suprimit. 
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1.5. Finques resultants (descripció, adjudicació i càrregues) 

 
Com a conseqüència de la present reparcel·lació les set parcel·les privades d’aportació 
passen a constituir una única parcel·la de resultat, i les dues finques de sistemes 
transvasen part de la seva superfície (els 489,14 m² del carrer Josep Sunyol i Garriga 
que es suprimeix, amb la correlativa reducció de la finca SA-3, registral 39.594, passen 
a incrementar la finca SD-6, registral 39.591) com a continuació es detalla a les 
corresponents fitxes de les finques resultants que contemplen: la descripció registral 
que es proposa, la confirmació de la titularitat dominical, les càrregues que es 
traslladen i el coeficient de responsabilitat en el conjunt del sector, que és la suma dels 
coeficients de les parcel·les aportades. 
 
 
 

R1 FINCA RESULTANT D-E 

 
Descripció: 

URBANA:  Parcel·la  D-E de la zona d’ús residencial, del sector Accés Costa 
Brava, en el terme municipal de Blanes, avinguda Parlament de Catalunya 
número 38-56. Té una superfície de deu mi vuit-cents setanta dos metres 
quadrats (10.872 m²) 
Llindars: al Nord-oest, Avinguda del Parlament de Catalunya; al Nord-est, 
equipament públic SD-6; al Sud-est, amb zona verda SC-9 que ressegueix la 
riera de Blanes; i al sud-oest, amb carrer Mas Palou. 
Coeficient sobre el total de drets i obligacions de la reparcel·lació:  25,51 % 
Coeficient especial per a determinades obres en part excloses:   26,86 % 

 

Adjudicatària:   Per subrogació real i agrupació de les finques registrals números 
41.880, 41.881, 41.882, 39.559, 39.560, 39.561 i 39.562.  

  100 %  -  SAGEFRA, SLU. 

 
Càrregues que es traslladen: 

 
-  de la finca 41.880: afecció fiscal ITP i AJD, al marge inscrip. 4ª, nota de 

02/11/2017 
-  de la finca 39.561: afecció fiscal ITP i AJD, al marge inscrip. 3ª, nota de 

25/01/2017 
 
Responsabilitats urbanístiques: 

Coeficient sobre el total de drets i obligacions del sector    25,51 % 

Coeficient especial per a determinades obres en part excloses 26,86 % 

Quota en la liquidació provisional de la reparcel·lació  3.105.379,08 € 
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R2 FINCA RESULTAT SA-3 

 

   -   Dades del Registre de la Propietat de Blanes: 

Núm. finca Volum Llibre de Blanes Foli 

39.594 3398 863 192 

 

   Descripció: 

URBANA: Xarxa viària SA-3, que abasta la totalitat del sector Accés Costa 
Brava, en el terme municipal de Blanes. Té una superfície de quaranta-dos mil 
cent trenta-dos metres vuitanta-sis decímetres quadrats (42.132,86 m²), 
formada pel vial de servei de la ctera. GI-682 accés Costa Brava, avinguda del 
Parlament de Catalunya, les prolongacions de l’avinguda de la Pau, dels carrers 
Santa Cecília, Mas Enlaire i Mas Palou, l’eixamplament dels carrers Andalusia i 
de la Pedrera, i els nous carrers Joan Comorera, i Manel Carrasco i Formiguera. 
Llindars: al Nord-oest, ctera. GI-682 accés Costa Brava; al Nord-est, riera de 
Blanes; al Sud i Sud-oest, plaça 11 de setembre, avinguda de la Pau, zona 
verda contigua al carrer Migdia, carrer de la Pedrera, carrer Andalusia, carrer 
Santa Cecilia, i cementiri municipal. 
No té coeficients de participació ni responsabilitats urbanístiques. 

   Titular:  de la total finca en plena propietat Inscripció 

100%  -  AJUNTAMENT DE BLANES (P-1.702.600-F)   1ª 

   Títol d’adquisició: 

Reparcel·lació i adjudicació de data 15/03/2006, segons certificació d’en Joan 
Solà Busquets, Secretari de l’Ajuntament de Blanes. 

   Càrregues: 

cap 

 

   -   Dades Cadastre Immobiliari: 

Referència cadastral:  no en té   Superfície:     

 

Modificacions practicades: Reducció superfície en 489,14 m² per la supressió 
del carrer Josep Sunyol i Garriga. 
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R3 FINCA RESULTAT SD-6 

 

   -   Dades del Registre de la Propietat de Blanes: 

Núm. finca Volum Llibre de Blanes Foli 

39.591 3398 863 183 

 

   Descripció: 

URBANA: Equipament Públic SD-6, situat a la zona d’ús residencial, del sector 
Accés Costa Brava, en el terme municipal de Blanes, avinguda del parlament de 
Catalunya, núm. 20. Té una superfície de mil sis-cents tres metres cinquanta set 
decímetres quadrats (1.603,57 m²), de forma de rectangle escapçat.  
Llindars: al Nord-oest, avinguda Parlament de Catalunya; al Nord-est i al Sud-
est, zona verda (SC-9) que ressegueix la riera de Blanes; i Sud-oest, parcel·la 
D-E. 
No té coeficients de participació ni responsabilitats urbanístiques. 

   Titular:  de la total finca en plena propietat Inscripció 

100%  -  AJUNTAMENT DE BLANES (P-1702600-F)   1ª 

   Títol d’adquisició: 

Reparcel·lació i adjudicació de data 15/03/2006, segons certificació d’en Joan 
Solà Busquets, Secretari de l’Ajuntament de Blanes. 

   Càrregues: 

cap 

 

   -   Dades Cadastre Immobiliari: 

Referència cadastral:  2848904DG8124N0001IQ   Superfície:    1.603 m² 

 
Modificacions practicades: Augment superfície en 489,14 m² provinents de la 
supressió del carrer Josep Sunyol i Garriga. 
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1.6. Relació de propietaris i altres interessats a notificar. 

 
De conformitat amb allò que disposa l’article 129.2 LUC, cal notificar la tramitació 
administrativa del present projecte de reparcel·lació a: 
 
 
- SAGEFRA, S.L.U. (CIF: B17133398)  
domicili:  c/ Josep Mauri i Serra, núm. 4, 17300 - Blanes (Girona) 
 
En tant que propietària de la totalitat de les parcel·les de titularitat privada afectades per 
el present projecte de reparcel·lació, que són les següents: 
 
D-1-A   nfr.  41.880 nrc. 2747604DG8124N0001XQ 
D-1-B  nfr   41.881  nrc. 2748507DG8124N0001RQ 
D-2  nfr   41.882  nrc. 2747603DG8124N0001DQ 
D-3   nfr.  39.559  nrc. 2747602DG8124N0001RQ 
E-1-A  nfr.  39.560  nrc. 2848902DG8124N0001DQ 
E-1-B  nfr.  39.561  nrc. 2848903DG8124N0001XQ 
E-2  nfr.  39.562  nrc. 2848901DG8124N0001RQ 
 
 
-  AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 
domicili:  ctera. Barcelona, 54,   17002-Girona 
 
En tant que interessada en les afeccions fiscals que graven finques objecte del 
present projecte de reparcel·lació. 
 
 
 
 
 

1.7. Quadre comparatiu de superfícies de finques aportades i resultants 

 
Al quadre aportat com annex núm. 2.2, es pot comprovar perfectament que la suma de 
les superfícies de les nou (9) finques aportades (12.475,57 m²) és igual a la suma de la 
parcel·la de resultat D-E (10.872,00 m²) més la finca d’equipament SD-6 (1.603,57 m²) 
amb la nova superfície que resulta de l’augment de superfície (489,14 m²) provinent de 
la supressió del carrer Josep Sunyol i Garriga. 
 
Tanmateix aquesta superfície (12.475,57 m²) més la de la zona verda SC-9 (2.029,00 
m²) suma un total de 14.504,57 m² que es correspon amb la superfície que consta a la 
Modificació puntual del Pla parcial del sector Costa Brava. En el present projecte de 
reparcel·lació no s’ha inclòs dita zona verda (finca registral 39.585) per quan no ha 
sofert cap modificació i es manté intacta. 
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1.8.   Sol·licitud fiscal  
 
Es demana l’exempció fiscal de les operacions reparcel·latòries compreses en aquest 
projecte, tant pel que fa als impostos de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics 
Documentats, com per l’ Impost municipal sobre l’ increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, atès que es limita a regularitzar les finques segons la modificació 
del planejament urbanístic, sense que hi hagin excessos ni defectes d’adjudicació, ni 
altres indemnitzacions compensatòries. 
 
 
 
 
 

1.9.    Sol·licitud registral 

 
Es demana al Sr. Registrador de la Propietat, que amb la certificació de l’acord 
d’aprovació definitiva del present projecte de reparcel·lació, modalitat compensació, i la 
documentació complementària que s’hi annexa, practiqui totes les operacions registrals 
que calguin per a la completa inscripció de les noves finques resultants, amb les 
titularitats dominicals que es contemplen en les adjudicacions fetes, i cancel·lació de les 
aportades, trasllat de les càrregues que es mantenen i cancel·lació de les altres, i 
quantes altres siguin complementàries o derivades d’aquelles. 
 
 
 
Blanes, 1 de març de 2019 
 
  
Per la JUNTA DE COMPENSACIÓ   L’equip redactor 
          El President 
   
 
 
 
 
 
 
 
Signat: Francisco Ros Montells   Signats: Hubert Janssen Cases i 

                              Jaume Corominas Blanch 
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2. ANNEXES 

 
 
 
 

2.1. Notes simples registrals de les finques d’aportació 

 
 

2.2. Quadre numèric de superfícies i coeficients 
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2.1. Notes simples registrals de les finques d’aportació 
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2.2. Quadre numèric de superfícies i coeficients 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2ª MODIFICACIÓ PUNTUAL (illa D-E) del projecte de REPARCEL•LACIÓ SECTOR COSTA BRAVA Blanes ANNEX núm. 2.2.

núm. 

ord.
denom.

nº. fca. 

registral

distribució 

interna

coef.  

general

coef. 

especial

quota en la 

liquidac. prov.

A1 D-1-A 41.880 1.120,00 m² 10,30% 2,59% 2,72% 314.827,65 €

A2 D-1-B 41.881 1.472,00 m² 13,54% 3,40% 3,58% 413.773,48 €

A3 D-2 41.882 2.062,00 m² 18,97% 4,76% 5,01% 579.620,19 €

A4 D-3 39.559 2.539,00 m² 23,35% 5,86% 6,17% 713.703,04 €

A5 E-1-A 39.560 1.620,00 m² 14,90% 3,92% 4,13% 477.196,40 €

A6 E-1-B 39.561 1.000,00 m² 9,20% 2,42% 2,55% 294.598,42 €

A7 E-2 39.562 1.059,00 m² 9,74% 2,56% 2,70% 311.659,90 €

Suma i segueix .  .  .    10.872,00 m² 100,00% 25,51% 26,86% 3.105.379,08 €

Sistema viari (part suprimida) * A8 SA-3 39.594 489,14 m²

Sistema d'Equipament (públic) A9 SD-6 39.591 1.114,43 m²

Suma total .  .  . 12.475,57 m²

Sistema d'Espais Lliures (zona Verda) 2.029,00 m²

Total àmbit de la Modificació PP.  .  . 14.504,57 m²

Parcel·la resultant (de l'agrupació) R1 D-E ** 10.872,00 m² 100,00% 25,51% 26,86% 3.105.379,08 €

Sistema viari  (es redueix 489,14 m²)* R2 SA-3 39.594 0,00 m²

Equipament (s'augmenta 489,14 m²) R3 SD-6 39.591 1.603,57 m²

Suma total .  .  . 12.475,57 m²

Sistema d'Espais Lliures (zona Verda) 2.029,00 m²

Total àmbit de la Modificació PP.  .  . 14.504,57 m²

QUADRE NUMÈRIC DE SUPERFÍCIES I COEFICIENTS

* La superficie total de la xarxa viària del sector (finca 39.594) que era de 42.622 m² es redueix a 42.132,86 m² per la supresió del carrer Josep  Sunyol i Garriga, que 

ocupava 489,14 m² entre les dues illes "D" i "E".  

** Número de finca a assignar pel Registre de la Propietat en agrupar les aportades.

Parcel·les amb aprofitament           

(que s'agrupen)

 superf.Finques que es modifiquen
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3. PLÀNOLS 

 
 
 

3.1. Situació de les illes “D” i “E” 

 
 

3.2. Ordenació urbanística segons Modif. Pla Parcial 

 
 

3.3. Finques aportades 

 
 

3.4. Finques resultants i adjudicacions  

 
 

3.5. Superposició de finques aportades i resultants 
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