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1.- MEMÒRIA
1.1 Antecedents administratius i planejament vigent
En la sessió de 13 de desembre de 2018, la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona va
acordar donar la conformitat al text refós de la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística
municipal de Montmeló relativa a les finques zona 8b4, Terciari i dotacions privades, Zona
d’Establiments especials Sector Industrial Circuit, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva
de la pròpia Comissió de 7 de novembre de 2017.
L’acord donant la conformitat al text refós i la normativa urbanística es varen publicar al DOGC
núm. 7819, de 27 de febrer de 2019.
El text refós de la Modificació puntual del POUM (en endavant, MPOUM) que s’executa amplia
l’abast del document inicialment redactat i promogut per l’Ajuntament, l’objectiu del qual era
exclusivament adaptar a la realitat el paràmetre de parcel·la mínima de la zona 8b4 mitjançant la
modificació de l’article 215 de les NNUU.
La CTUB en sessió de 7 de novembre de 2017 va suspendre l’aprovació definitiva del document
que modificava l’article 215 de les NN.UU del POUM fins que, en un text refós, s’incorporessin
un seguit de prescripcions, entre les quals cal destacar la necessitat de gestionar i obtenir
gratuïtament els sòls qualificats de sistemes d’espais lliures de l’àmbit; de garantir l’adequada
continuïtat de la franja d’espais lliures i equipaments que consoliden el futur parc territorial del
Circuit, mitjançant la corresponent qualificació parcial de sòls que ocupen la parcel·la C; de
formalitzar una ordenació racional de l’àmbit que permeti un adequat accés viari alternatiu a la
parcel·la C, fora del que es produeix a través de la carretera BV-5033; i, finalment, de concretar
les condicions d’ordenació finalistes de l’àmbit per tal d’acreditar que les edificacions que s’hi
possibilitin respectin i s’ajustin als criteris d’ordenació del PDU del Circuit, sense necessitat de
formular un ulterior Pla de Millora urbana.
En compliment de les referides prescripcions, el text refós que s’executa amplia l’àmbit
inicialment previst, incorporant part dels terrenys qualificats d’aparcament del Circuit (clau X) per
possibilitar una nova ubicació de la parcel·la C que doni continuïtat als terrenys del PDU del
Circuit i un millor accés des de la vialitat existent. La superfície ampliada es qualifica d’espais
lliures públics (clau Vp) i ha de ser objecte de cessió gratuïta. D’aquesta manera es possibilita
l’ús públic de la zona boscosa i es facilita la seva conservació i manteniment per l’Administració.
La nova ordenació també permet que les propietats privades es puguin desenvolupar de forma
independent, assumint les condicions de gestió prescrites. Amb aquesta finalitat, el document
incorpora la definició exacta de les condicions d’ordenació i edificació de les tres parcel·les
d’aprofitament privat, de forma que es fa innecessària la tramitació d’un pla de millora urbana.
Als efectes de la gestió dels sòls inclosos en el seu àmbit, la MPOUM delimita un únic polígon
d’actuació, denominat PA 19 Polígon d’actuació Zona 8b4 Establiments Especials Sector
Industrial Circuit que comprèn els terrenys de l’anterior zona 8b4 i part del terreny qualificat de
xarxa viària (clau X) en el POUM.
Els objectius del polígon són adaptar l’ordenació a l’entrega als terrenys del PDU del Circuit, amb
un millor accés de la finca 3 i a la preservació del bosc existent.
El desenvolupament del polígon comportarà que els propietaris cedeixin de forma gratuïta els
espais lliures (Vp) contemplats al planejament.
Pel que fa al sistema d’actuació, la MPOUM estableix el de reparcel·lació en la modalitat de
cooperació.
Els aspectes formals i substantius del present Projecte de reparcel·lació es regulen pels articles
126 i concordants del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (en endavant, TRLUC) i
articles 130 i següents del Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU) i la seva finalitat
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és garantir la cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament de Montmeló dels nous sols destinats al
sistema d’espais lliures públics (clau Vp).
1.2 Descripció del polígon d’actuació urbanística i determinacions urbanístiques de la
MPOUM aplicables a la present reparcel·lació
En el plànol 3, Finques Aportades, queda definit i delimitat el polígon d’actuació urbanística. La
superfície del polígon, segons la MPOUM, és de 28.196,68 m2, distribuïts de la forma següent:
Sup. m2

%

Reserva de sòl públic

Sistema espais lliures

9.953,09

35,30

Sòl aprofitament privat

Zona 8b4

18.243,59

64,70

28.196,68

100,00

Total

No obstant, fets els amidaments amb el plànol topogràfic facilitat per l’Ajuntament amb motiu de
l’elaboració del present document, s’ha comprovat que el polígon delimitat per la MPOUM exclou
del seu àmbit, per error, una part (696,28 m2) de la finca aportada 3 (RALUR, S.L.) i que la
superfície de les parcel·les s’havia d’ajustar fins al límit de vorera.
Efectuades aquestes correccions, les superfícies resultants són les següents:
Sup. m2

%

Reserva de sòl públic

Sistema espais lliures

10.886,26

37,37

Sòl aprofitament privat

Zona 8b4

18.243,59

62,63

29.129,85

100,00

Total

Es comprova que els ajustos realitzats no afecten al sòl d’aprofitament privat, comportant, en
canvi, un increment dels sòls destinats a incorporar-se al sistema d’espais lliures i el correlatiu
augment del percentatge dels sòls públics sobre els privats.
La superfície inclosa en el polígon objecte de la present reparcel·lació (29.129,85 m2) es
distribueix de la forma següent:

FINCA APORTADA

PROPIETARI

SUPERFÍCIE INCLOSA
AL POLÍGON

A

Germans Giménez Navarro

7.782,83

B

Iberdrola Inmobiliaria, S.A.U.

8.368,71

C

Ralur, S.L.

8.438,08

D

Ajuntament de Montmeló

4.540,23

TOTAL

29.129,85

La MPOUM deroga l’article 215 de les NN.UU. del POUM, “Paràmetres específics referents a la
subzona 8b4 “Terciari i dotacions privades” – Zona d’establiments especials sector Industrial
Circuit”, que establia una regulació comú per a totes les parcel·les de la subzona que havia de
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ser concretada mitjançant un Pla de millora urbana i fixa tres noves subzones, una per cada
parcel·la, en substitució de la subzona 8b4 prevista al POUM.
Així, a l’article 2 de les NN.UU de la MPOUM es disposa que es creen tres nous articles per
regular les tres noves subzones.
L’article 215-1- Subzona 8b4-1 parcel·la 1 regula exclusivament els paràmetres específics
relatius a l’esmentada parcel·la 1, pel que fa a les condicions d’edificació:
Parcel·la mínima: 4.000 M2
Ocupació màxima: 70%
Alçada màxima: 18 m (PB + 3)
Sostre màxim: 11.764,16 m2st
Separacions: 6m a vial i 4m a límit de parcel·la
Volumetria especifica segons plànol d’ordenació
L’article 215-2- Subzona 8b4-2 parcel·la 2, específic per a la parcel·la 2, regula els paràmetres
següents:
Parcel·la mínima: 6.000 m2
Ocupació màxima: 70%
Alçada màxima: 18 m (PB + 3) i 34 m (PB + 7)
Sostre màxim: 11.764,16 m2st
Separacions: 25 m a carretera, 6 m a vial , 5 m a límit de parcel·la
Volumetria especifica segons plànol d’ordenació
Finalment, l’article 215-3- Subzona 8b4-3 parcel·la 3 fixa els paràmetres següents per a la
parcel·la 3:
Parcel·la mínima: 6.000 m2
Ocupació màxima: 70%
Alçada màxima: 18 m (PB + 3)
Sostre màxim: 12.112,68 m2st
Separacions: 6 m a vial i 4 m a límit de parcel·la
Volumetria especifica segons plànol d’ordenació
Atès que la parcel·la 3 és en part boscosa, es preveu que els arbres afectats per l’ocupació
s'hauran de trasplantar a la zona més propera al bosc que dóna a la part posterior de la finca. En
cas de que tècnicament algun arbre no es pugui trasplantar, es sol·licitarà informe justificatiu al
tècnic de Medi Ambient municipal i s'haurà de substituir per la plantació de 10 nous exemplars
de la mateixa espècie. S'haurà de col.locar instal.lació de rec automàtic per assegurar la
supervivència de tots els exemplars. Aquest aspectes s'hauran de justificar prèviament a la
concessió de la llicència d'obres.
També es disposa que l’espai lliure de la finca es situarà preferentment a la part posterior.
La MPOUM estableix unes disposicions comunes per a les tres subzones que són les següents:


S’hauran de complimentar les determinacions del pla especial de patrimoni en relació a
la seva catalogació de jaciment arqueològic.



Pel que fa a la regulació dels usos, es preveu el següent:
 Els establiments comercials que es poden implantar en aquest sector son els
singulars (ECS). Els quals es classifiquen em PEC, MEC, GEC i GETC i es
poden implantar sempre que l'àmbit del planejament urbanístic vigent admeti l'ús
comercial.
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 Les industries poden disposar d'un espai adjacent per a l'exposició i venda dels
productes propis de l'activitat industrial que s'hi desenvolupa sempre que no
ultrapassi “els 300 m2 de superfície de venda, ni configurar, juntament amb
altres, un establiment comercial col·lectiu. Aquesta activitat comercial només es
pot dur a terme mentre es mantingui l'activitat industrial”.
 Altres usos admesos dins l'àmbit que els PEC, individuals o col·lectius , sempre
que no configuren un GEC col·lectiu o un GECT, poden implantar-se en els
equipaments de caràcter turístic o que generin una afluència en visitants
significativa. En aquests casos, l'ús comercial és complementari i secundari
respecte de l'activitat principal. Per reglament s'han d'establir els equipaments
inclosos en aquesta categoria i la definició dels conceptes complementari i
secundari.


Es donarà compliment a la normativa ambiental vigent i a les determinacions de l'estudi
ambiental estratègic del PDU del circuit.



S'evitarà la pavimentació dels espais oberts de les finques privades a fi de donar una
urbanització de transició al bosc.

A l’article 3 de les NN.UU de la MPOUM s’incorpora la fitxa del polígon d’actuació, de la qual cal
destacar que, en l’apartat 4, “Condicions de gestió”, s’indica que el desenvolupament del polígon
comportarà que els propietaris han de cedir de forma gratuïta els espais lliures, essent, per tant,
aquesta la única obligació urbanística a càrrec dels propietaris de l’àmbit que atribueix el
planejament que s’executa.
I, en el quadre que figura al plànol d’informació 2 “Estructura de la propietat”, s’indica la superfície
que cada finca ha de cedir per a destinar-la al sistema d’espais lliures. Aquest quadre, una
vegada adaptades les superfícies de l’àmbit a l’amidament topogràfic utilitzat per a l’elaboració
del present document, és el següent:

Titular
Parcel·la A
Parcel·la B
Parcel·la C
Parcel·la D
TOTAL

Germans GIMÉNEZ NAVARRO
IBERDROLA INMOBILIARIA SAU
RALUR, S.L
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

Superfície
(m2)
7.782,83
8.368,71
8.438,08
4.540,23
29.129,85

Sup. cessió
(m2)
3.093,48
1.499,55
1.753,00

Sup. resultant
(m2)
4.689,35
6.869,16
6.685,08

Així mateix, cal assenyalar que la finca aportada D, pertanyent a l’Ajuntament per títol
d’adjudicació en una anterior reparcel·lació, constitueix sòl de domini públic. En execució del
planejament i de la present reparcel·lació, els terrenys que la conformen passen a ser en part sòl
d’aprofitament privat que s’adjudica a un tercer (Finca resultant 3), reubicant-se el sòl destinat a
sistema d’espais lliures en la Finca resultant 4, produint-se, per obra del planejament, la
desafectació del domini públic del sòl de la Finca resultant 3.
En el quadre següent i d’acord amb les precedents consideracions, es reflecteixen els
paràmetres de la MPOUM aplicats en la present reparcel·lació:

Superfície total Polígon

29. 129,85 m2

100,00%

Espais lliures (clau Vp)

10.886,26 m2

37,37%

Sòl Subzona 8b4-1
Sòl Subzona 8b4-2
Sòl Subzona 8b4-3
Total:

4.689,35 m2
6.869,16 m2
6.685,08 m2
18.243,59 m2

62,63%
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1.3 Criteris de determinació dels drets de participació i d’adjudicació de les finques
resultants
L’article 126.1.a) del TRLUC disposa en el seu incís inicial que el dret de les persones
propietàries, si no hi ha acord unànime, és proporcional a la superfície de les finques originàries
respectives en el moment de l’aprovació definitiva de la delimitació del polígon d’actuació
urbanística.
Seguint l’indicat criteri de proporcionalitat a la superfície, a cada propietari se li assigna un
coeficient de reconeixement de drets:

Parcel·les aportades

Titulars

Superfície

% aportació
inicial

A

Giménez Navarro

7.782,83

31,65

B

Iberdrola Inmobiliaria

8.368,71

34,03

C

Ralur, S.L.

8.438,08

34,32

D

Ajuntament

4.540,23

00,00

29.129,85

100,0000

Total àmbit

En el present Projecte es té en compte (1) que la única obligació urbanística imputada als
propietaris del polígon d’actuació és la cessió dels terrenys destinats a espais lliures (clau Vp) i
que, per tant, la reparcel·lació consisteix en realitat en una regularització de les finques aportades
i la reubicació de les finques aportades C i D per tal d’assolir l’objectiu de preservació del bosc
existent; (2) el divers valor de les finques aportades pel fet que una d’elles ja està edificada; i (3)
la singularitat de la zonificació per quan cada parcel·la té atribuïda una subzona específica en la
MPOUM.
D’acord amb aquestes característiques específiques, els drets de participació, les adjudicacions
i la participació en despeses reparcel·lables s’han determinat atenent a l’edificabilitat assignada
per la MPOUM a cadascuna de les finques resultants, segons es detalla en el quadre següent:

Finques resultants

Titulars

Sostre edificable

% participació

1

Giménez Navarro

11.746,16

33,01

2

Iberdrola Inmobiliaria

11.746,16

33,01

3

Ralur, S.L.

12.112,68

33,98

35.641,00

100,0000

Total

1.4 Tractament de les càrregues preexistents sobre les finques aportades
El tractament de les càrregues preexistents sobre les finques aportades a la reparcel·lació es
regeix pel que disposa el Real Decreto 1093/1997, de 4 de juliol, que contempla de forma
detallada el tractament de les càrregues existents en les finques aportades als processos
d’equidistribució.
La única càrrega existent és una hipoteca que grava la finca aportada A, de la qual no consta la
seva cancel·lació. A l’espera d’acreditar aquest extrem, la hipoteca es trasllada a la corresponent
finca resultant de l’adjudicatari.
1.5 Determinació de les despeses reparcel·lables
La legislació urbanística aplicable determina que correspon als integrants de la comunitat
reparcel·latòria assumir els costos derivats de la urbanització (en els articles 120 del TRLUC i
127 del RLU es detallen les despeses d’urbanització que han d’assumir els propietaris).
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Atès que la MPOUM que s’executa no preveu la realització d’obres d’urbanització a càrrec del
polígon ja que aquest està totalment urbanitzat i dotat dels serveis bàsics, el present Projecte
inclou únicament les despeses de redacció del Projecte, les despeses de formalització i
d’inscripció en el Registre de la Propietat i les despeses de gestió.
Les despeses d’urbanització imputables són, doncs, les següents:

Despeses d'urbanització
Honoraris redacció Projecte reparcel·lació (tècnics)

9.700,00

Honoraris redacció Projecte reparcel·lació (jurídics)

2.300,00

Despeses registrals

4.000,00

Despeses de gestió

10.000,00

TOTAL

26.000,00

Nota: Aquests imports no inclouen l’IVA.

1.6 Compte de liquidació provisional. Quadre CLP
El compte de liquidació provisional determina les quantitats econòmiques que cada titular ha
d’abonar en la reparcel·lació com a resultat del procés de redistribució de beneficis i càrregues,
i especifica la responsabilitat que correspon a cada finca resultant per raó de les despeses de la
reparcel·lació, d’acord amb el que disposa l’article 149.1 del RLU i l’article 19 del Real Decreto
1093/1997, que aprova el Reglament sobre inscripció en el Registre de la propietat d’actes de
naturalesa urbanística.
Els saldos d’aquest compte tenen el caràcter de provisionals i a compte, fins que s’aprovi la
liquidació definitiva de la reparcel·lació, segons disposa l’article 149.2 del RLU.
El compte de liquidació provisional inclou totes les despeses d’urbanització que comporta
l’execució del planejament en l’àmbit reparcel·lable (honoraris, incloent la redacció del present
Projecte de reparcel·lació, així com les despeses generades per la seva inscripció en el Registre
de la propietat; i despeses de gestió).
Finca
Titular
resultante
1
2

Antonio i José Gimenez Navarro
Iberdrola Inmobiliaria, SAU

3

Ralur, SL

Despeses
Sostre
Coef. de
d'urbanització
adjudicat (m2) participació (%)
(euros)
11.764,16
33,01
26.000,00
11.764,16
33,01

Total

Saldo total
(euros)
8.582,60
8.582,60

12.112,68

33,98

8.834,80

35.641,00

100,00

26.000,00

Nota: Aquests imports no inclouen l’IVA.

Montmeló, maig 2020

digitalmente
ROA LOPEZ, Firmado
por ROA LOPEZ, JOSE
JOSE MIGUEL MIGUEL (FIRMA)
Fecha: 2020.05.11
(FIRMA)
15:54:36 +02'00'

Miquel Roa López, arquitecte
Arquitectura Produccions, SLP
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2.- PERSONES INTERESSADES EN EL PROJECTE I FINQUES APORTADES
Com a propietaris:

FINCA
APORTADA

PROPIETARI

A

Antonio i José GIMÉNEZ NAVARRO

ADREÇA
C/ Pau Casals, 2
08188 Vallromanes
C/ Alcalá, 265

B

IBERDROLA INMOBILIARIA, S.A.U.
28027 Madrid
C/ Maresme, 4. P. I. El Ramassar

C

RALUR, S.L.
08520 Les Franqueses del Vallés
Plaça de la Vila, 1

D

AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
08160 MONTMELÓ

Com a titular d’un dret real:

FINCA
APORTADA

TITULAR DRET REAL

A

CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDÈS

818UR-MEMÒRIA_01
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DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES APORTADES
D’acord amb els títols i la informació registral annexada al Projecte, la descripció de les finques
aportades que generen aprofitament urbanístic i figuren grafiades en el Plànol 3 “Finques
aportades”, amb expressió de llurs titulars i càrregues, s’indica a continuació:

FINCA APORTADA A
SUPERFÍCIE CADASTRAL: 8.063,00 m2
SUPERFÍCIE REGISTRAL DE SÒL: 8.000,00 m2
SUPERFÍCIE REAL: 7.782,83 m2
QUOTA PARTICIPACIÓ EN DRETS: 31,65 %
La present finca aportada està integrada per la finca registral núm. 5.433 de Montmeló, inscrita
en el Registre de la Propietat de Canovelles, resultant la seva descripció registral de la inscripció
3ª, al full 123, del tom 2638 del llibre 117.
MODIFICACIÓ DE CABUDA: Als efectes previstos a l’article 9.b) de la Llei Hipotecària,
modificada per la Llei 13/2015, es fa constar que la superfície registral del sòl de la finca és de
8.000,00 m2 i la superfície real, segons resulta de l’amidament practicat per a l’elaboració del
present document, és de 7.782,83 m2, per la qual cosa se sol·licita a la senyora Registradora la
inscripció del defecte de cabuda (-217,17 m2).
ENTITAT O FINCA I DESCRIPCIÓ REGISTRAL: La finca núm. 5.433, segons la informació
registral annexada, té la descripció que seguidament es reprodueix:
“URBANA.- SOLAR edificable, denominado parcela A, situado en el término municipal
de Montmeló, de forma irregular y de superficie ocho mil metros cuadrados. Linda: al
Norte, con calle Mas Moreneta antes calle V8; al Sur, parcela B, procedente de la mayor
de la que la presente se segrega; al Este, con calle de Can Cabanyes; y al Oeste, en
parte con zona de aparcamiento municipal A.M.1. y, en parte, con resto de finca J1 de la
que se segrega, actualmente parcela C.”
La finca s’inclou íntegrament en el Projecte de reparcel·lació.
DOMINI VIGENT: Consta inscrita a favor de:
Els senyors ANTONIO GIMÉNEZ NAVARRO i JOSÉ GIMÉNEZ NAVARRO, per meitats
indivises, ambdós per compra, en virtut d’una escriptura autoritzada el quatre de febrer
de dos mil quatre pel Notari de Barcelona, el senyor Jaime Manuel de Castro Fernández,
segons resulta de la inscripció 2ª, practicada el disset de març de dos mil quatre.
CÀRREGUES: La finca està gravada amb la càrrega que, textualment transcrita del Registre,
diu:
“Gravada con una hipoteca constituida mediante escritura otorgada en Barcelona, el día
cuatro de febrero de dos mil cuatro, ante el Notario Don Jaime Manuel de Castro
Fernández; a favor de "CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES"; en garantía de la
devolución del principal del préstamo, SETECIENTOS VEINTE MIL EUROS, el pago de
sus intereses remuneratorios al tipo máximo del once enteros por ciento anual durante
tres anualidades, de la cantidad de sesenta mil ciento un euros para costas y gastos en
perjuicio de tercero, y de la cantidad de ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos euros
para intereses de demora asimismo en perjuicio de tercero, en la forma y tipo pactados,
entendiéndose que en ningún caso los intereses remuneratorios más los de demora
podrán exceder del equivalente a CINCO ANUALIDADES de interés, y en caso de que
excedieran se reducirán los de demora en el importe excedido; por un plazo de diez
años, mediante el pago de ciento veinte cuotas mensuales, la primera el cuatro de marzo
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de dos mil cuatro y la última el cuatro de febrero de dos mil catorce; se TASA a efectos
de subasta en 465.280,00'- euros; inscrita al tomo 2638 del Archivo, libro 117, folio 123,
inscripción 3a, de fecha veintisiete de marzo de dos mil cuatro.”
La referida càrrega és compatible amb el planejament que s’executa, per la qual cosa es demana
a la senyora Registradora el seu trasllat a la finca de resultat 1, adjudicada als senyors Giménez
Navarro.
EDIFICIS: En aquesta finca s’erigeixen unes edificacions industrials, amb una superfície
construïda de 4.429 m2 en tres plantes, compatibles amb el planejament que s’executa.
OCUPACIÓ: Ocupada per la propietat.
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL: 8420305DG3082S0001HE
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FINCA APORTADA B
SUPERFÍCIE CADASTRAL: 8.076,00 m2
SUPERFÍCIE REGISTRAL DE SÒL: 8.000,00 m2
SUPERFÍCIE REAL: 8.368,71 m2
QUOTA PARTICIPACIÓ EN DRETS: 34,03 %
La present finca aportada està integrada per la finca registral núm. 5.434 de Montmeló, inscrita
en el Registre de la Propietat de Canovelles, resultant la seva descripció registral de la inscripció
3ª, al full 127, del tom 2638 del llibre 117.
MODIFICACIÓ DE CABUDA: Als efectes previstos a l’article 9.b) de la Llei Hipotecària,
modificada per la Llei 13/2015, es fa constar que la superfície registral del sòl de la finca és de
8.000,00 m2 i la superfície real de la finca, segons resulta de l’amidament practicat per a
l’elaboració del present document, és de 8.368,71 m2, per la qual cosa se sol·licita a la senyora
Registradora la inscripció de la major cabuda (+368,71 m2).
ENTITAT O FINCA I DESCRIPCIÓ REGISTRAL: La finca núm. 5.434, segons la informació
registral annexada, té la descripció que seguidament es reprodueix:
“URBANA.- SOLAR edificable, denominado parcela B, situado en el término municipal
de Montmeló, de forma irregular y de superficie ocho mil metros cuadrados. Linda: al
Norte, con parcela A segregada de la mayor de la que la presente procede; al Sur, con
calle Vic -antes carretera de Granollers a Montmeló-; al Este, con rotonda que une la
calle Vic y la Carretera de Granollers a Montmeló; y al Oeste, con resto de finca J1 de la
que se segrega, actualmente parcela C.”
La finca s’inclou íntegrament en el Projecte de reparcel·lació.
DOMINI VIGENT: Consta inscrita a favor de IBERDROLA INMOBILIARIA S.A. UNIPERSONAL,
per títol de compra en virtut d’escriptura atorgada el vint-i-tres de maig de dos mil tretze pel notari
de Madrid, el senyor Manuel Lora-Tamayo Villacieros, segons resulta de la inscripció 3ª, al full
127, del tom 2638 del llibre 117 de la finca 5.434, practicada el quatre de juliol de l’any dos mil
tretze.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues.
EDIFICIS: No hi ha edificacions
OCUPACIÓ: Lliure d’ocupants
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL: 8420306DG3082S0001WE
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FINCA APORTADA C
SUPERFÍCIE CADASTRAL: 8.257,00 m2
SUPERFÍCIE REGISTRAL DE SÒL: 8.237,00 m2
SUPERFÍCIE REAL: 8.438,08 m2
QUOTA PARTICIPACIÓ EN DRETS: 34,32 %
La present finca aportada està integrada per la finca registral núm. 5.032 de Montmeló, inscrita
en el Registre de la Propietat de Canovelles, resultant la seva descripció registral de la inscripció
3ª, al full 103, del tom 2508 del llibre 103.
MODIFICACIÓ DE CABUDA: Als efectes previstos a l’article 9.b) de la Llei Hipotecària,
modificada per la Llei 13/2015, es fa constar que la superfície registral del sòl de la finca és de
8.237,00 m2 i la superfície real de la finca, segons resulta de l’amidament practicat per a
l’elaboració del present document, és de 8.438,08 m2, per la qual cosa se sol·licita a la senyora
Registradora la inscripció de la major cabuda (+201,08 m2).
ENTITAT O FINCA I DESCRIPCIÓ REGISTRAL: La finca núm. 5.032, segons la informació
registral annexada, té la descripció que seguidament es reprodueix:
“URBANA.- SOLAR edificable, denominado parcela C, situado en el término municipal
de Montmeló, en el ámbito del Plan Parcial del Sector Industrial del Circuit, de forma
irregular y de superficie ocho mil doscientos treinta y siete metros cuadrados. Linda: al
Norte, en parte con zona de aparcamiento municipal A.M.1 y en parte con parcela A
segregada de la mayor de la que el presente resto procede; al Sur, con calle Vic; al Este,
con parcela B, segregada de la mayor de la que el presente resto procede; y al Oeste,
con zona de equipamiento municipal.”
La finca s’inclou íntegrament en el Projecte de reparcel·lació.
DOMINI VIGENT: Consta inscrita a favor de RALUR, S.L., per títol de compra en virtut
d’escriptura atorgada el trenta d’abril de dos mil vuit per la notària de Granollers la senyora María
Ángeles Vidal Davydoff, segons resulta de la inscripció 3ª, al full 103, del tom 2508 del llibre 103
de la finca 5.032, practicada el trenta de maig de l’any dos mil vuit.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues.
EDIFICIS: No hi ha edificacions
OCUPACIÓ: Lliure d’ocupants
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL: 8420304DG3082S0001UE
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FINCA APORTADA D
SUPERFÍCIE CADASTRAL: m2
SUPERFÍCIE REGISTRAL DE SÒL: m2
SUPERFÍCIE REAL: 4.540,23 m2
QUOTA PARTICIPACIÓ EN DRETS: 00,00 %
La present finca aportada ocupa una extensió superficial, segons resulta de l’amidament
practicat per a l’elaboració del present document, de 4.540,23 m2. Conforma part de la parcel·la
cadastral 8420301DG3082S0001EE.
És part de la finca registral 5035 de Montmeló, inscrita en el Registre de la Propietat de
Canovelles, resultant la seva descripció registral de la inscripció 1ª, al full 100, del tom 2508 del
llibre 103.
ENTITAT O FINCA I DESCRIPCIÓ REGISTRAL: La finca núm. 5.035, segons la informació
registral annexada, té la descripció que seguidament es reprodueix:
“APARCAMENT A.M.1.- PORCIÓ DE TERRENY de forma irregular, situat al terme
municipal de Montmeló, de superficie aproximada trenta-vuit mil nou-cents quaranta-un
metres quadrats, destinada a zona d’aparcament de cessió, situada al límit oest del
polígon. Limita: al Nord, amb carrer V8, de nova apertura; al Sud, amb zona destinada a
equipaments S.E.2; a l’Est, amb la carretera BV-5003 de Montmeló a Granollers; i a
l’Oest, amb zona de domini ferroviari S.G.F.2.”.
DOMINI VIGENT: Consta inscrita a favor de l’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ per títol
d’adjudicació per reparcel·lació en virtut de certificació expedida per l’Ajuntament en data 23
d’octubre de 2000, complementada per una altra expedida en data 8 de novembre del 2000,
segons resulta de la inscripció 1ª, al full 100, del tom 2508 del llibre 103 de la finca 5.035,
practicada el vint-i-cinc de gener de l’any dos mil u.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues.
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL: És part de la parcel·la cadastral 8420301DG3082S0001EE.
La finca s’inclou parcialment en l’àmbit reparcel·latori en una superfície de 4.540,23 m2. En
conseqüència, se sol·licita, com a operació registral prèvia, la segregació de la porció de terreny
inclosa en la unitat reparcel·lable, per a constituir una finca independent, amb la següent
descripció:
“URBANA. Porció de terreny de forma irregular, situat al terme municipal de Montmeló,
de superfície 4.540,23 m2. Limita: al Nord, amb carrer Mas Moreneta, abans carrer V8;
al Sud, en vèrtex, amb límit del polígon i amb la parcel·la C, registral 5.032; a l’Est, en
dues línies, amb parcel·la A, registral 5.433, i amb parcel·la C, registral 5.032; i, a l’Oest,
amb resta de finca de la qual se segrega.”
La finca matriu resta reduïda a 33.913,87 m2 un cop practicada la segregació pel seu límit Est
de la porció de terreny inclosa en la unitat reparcel·lable. La resta de finca matriu, de la qual s’ha
segregat la finca aportada D del present Projecte de reparcel·lació, té la següent descripció:
“APARCAMENT A.M.1.- PORCIÓ DE TERRENY de forma irregular, situat al terme
municipal de Montmeló, de superficie aproximada trenta-tres mil nou-cents tretze metres
quadrats i vuitanta-set decímetres quadrats, destinada a zona d’aparcament de cessió,
situada al límit oest del polígon. Limita: al Nord, amb Mas Moreneta, abans carrer V8; al
Sud, amb zona destinada a equipaments S.E.2; a l’Est, amb porció segregada inclosa
en l`àmbit del PA-19 de la MPOUM de les finques zona 8b4, terciari i dotacions privades,
zona d’establiments especials sector industrial Circuit, al terme municipal de Montmeló;
i a l’Oest, amb zona de domini ferroviari S.G.F.2.”.
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3.- DEFINICIÓ I ADJUDICACIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS
La MPOUM preveu tres finques resultants amb aprofitament urbanístic, les quals es grafien en
el plànol 6 “Finques resultants” i una finca destinada a incorporar-se al domini públic que es grafia
al plànol 4 “Sòl públic cessions”. Són les que a continuació es descriuen:

FINCA RESULTANT 1 (Subzona 8b4-1 parcel·la 1)
SUPERFÍCIE: 4.689,35 m2
EDIFICABILITAT: 11.764,16 m2st
QUOTA EN EL CLP: 33,01 %

SITUACIÓ: Finca identificada com a parcel·la 1 en el Plànol 6 “Finques resultants” del Projecte
de reparcel·lació del PA-19, Zona 8b4, establiments especials sector industrial i circuit de la
Modificació puntual del POUM de les finques zona 8b4, terciari i dotacions privades, zona
d’establiments especials, sector industrial Circuit de Montmeló, del terme municipal de Montmeló
DESCRIPCIÓ: Terreny urbà de figura poligonal irregular situat al terme municipal de Montmeló,
que ocupa una extensió superficial de quatre mil sis-cents vuitanta- nou metres i trenta-cinc
decímetres quadrats (4.689,35) i CONFRONTA:
-

Nord, en una línia lleugerament corba de 76,25 metres, amb límit del polígon que dóna
front al carrer Mas Moreneta.

-

Sud, en una línia recta de 106,23 metres amb finca resultant 2.

-

Est, en una línia lleugerament corba de 48,18 metres, amb límit del polígon que dóna
front al carrer de Can Cabanyes.

-

Oest, en una recta de 60,63 metres, amb finca resultant 4 destinada a espais lliures
públics (clau Vp).

En aquesta finca s’erigeixen unes edificacions industrials, amb una superfície construïda de
4.429 m2 en tres plantes, compatibles amb el planejament que s’executa.
ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA: S’adjudica, en ple domini, als senyors ANTONIO
GIMÉNEZ NAVARRO i JOSÉ GIMÉNEZ NAVARRO per meitats indivises
L'adjudicació de la finca als senyors Giménez Navarro s’efectua per subrogació dels drets
corresponents al 60,25% de la finca aportada A, finca registral 5.433.
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Per procedència de la finca aportada A (registral núm.
5.433), la finca resta gravada amb la càrrega que textualment transcrita del Registre diu el
següent:
“Gravada con una hipoteca constituida mediante escritura otorgada en Barcelona, el día
cuatro de febrero de dos mil cuatro, ante el Notario Don Jaime Manuel de Castro
Fernández; a favor de "CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES"; en garantía de la
devolución del principal del préstamo, SETECIENTOS VEINTE MIL EUROS, el pago de
sus intereses remuneratorios al tipo máximo del once enteros por ciento anual durante
tres anualidades, de la cantidad de sesenta mil ciento un euros para costas y gastos en
perjuicio de tercero, y de la cantidad de ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos euros
para intereses de demora asimismo en perjuicio de tercero, en la forma y tipo pactados,
entendiéndose que en ningún caso los intereses remuneratorios más los de demora
podrán exceder del equivalente a CINCO ANUALIDADES de interés, y en caso de que
excedieran se reducirán los de demora en el importe excedido; por un plazo de diez
años, mediante el pago de ciento veinte cuotas mensuales, la primera el cuatro de marzo
de dos mil cuatro y la última el cuatro de febrero de dos mil catorce; se TASA a efectos
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de subasta en 465.280,00'- euros; inscrita al tomo 2638 del Archivo, libro 117, folio 123,
inscripción 3a, de fecha veintisiete de marzo de dos mil cuatro.”
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: Conforme a l’article 154 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, la finca queda gravada, amb caràcter
real, al pagament del Saldo de Liquidació Provisional de la reparcel·lació, en la quantia
determinada provisionalment de vuit mil cinc-cents vuitanta-un euros amb noranta dos
cèntims d’euro (8.591,92 €) i en el seu dia al saldo definitiu del Compte de Liquidació que a
l’efecte s’aprovi. Aquesta afecció tindrà la preferència, durada i causes de cancel·lació
determinades a l’article 155, següents i concordants de l’esmentat reglament.
QUOTA EN EL CLP: La quota de participació en despeses atribuïda en el Compte de Liquidació
Provisional és del 33,01%.
QUALIFICACIÓ: La finca té una edificabilitat d’11.764,16 m2 de sostre qualificat de zona
Subzona 8b4-1 parcel·la 1 (clau 8b4-1), regulada a l’article 215-1 de les NN.UU de la MPOUM.
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FINCA RESULTANT 2 (Subzona 8b4-2 parcel·la 2)
SUPERFÍCIE: 6.869,16 m2
EDIFICABILITAT: 11.764,16 m2st
QUOTA EN EL CLP: 33,01%

SITUACIÓ: Finca identificada com a parcel·la 2 en el Plànol 6 “Finques resultants” del Projecte
de reparcel·lació del PA-19, Zona 8b4, establiments especials sector industrial i circuit de la
Modificació puntual del POUM de les finques zona 8b4, terciari i dotacions privades, zona
d’establiments especials, sector industrial Circuit de Montmeló, del terme municipal de Montmeló
DESCRIPCIÓ: Terreny urbà de figura poligonal irregular situat al terme municipal de Montmeló,
que ocupa una extensió superficial de sis mil vuit-cents seixanta- nou metres i setze
decímetres quadrats (6.869,16) i CONFRONTA:
-

Nord, en una línia recta de 106,23 metres, amb finca resultant 1.

-

Sud, en una línia recta de 80,85 metres amb límit del polígon que dóna front a la carretera
a Granollers (BV-5003).

-

Est, en una línia lleugerament corba de 76,58 metres, amb límit del polígon que dóna
front a la rotonda que uneix la carretera de Granollers amb el carrer de la Verneda del
Congost.

-

Oest, en una recta de 84,48 metres, amb finca resultant 4 destinada a espais lliures
públics (clau Vp).

ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA: S’adjudica, en ple domini, a IBERDROLA
INMOBILIARIA S.A. UNIPERSONAL.
L'adjudicació de la finca s’efectua per subrogació dels drets corresponents al 82,08% de la finca
aportada B, finca registral 5.434.
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: No hi ha càrregues per procedència.
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: Conforme a l’article 154 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, la finca queda gravada, amb caràcter
real, al pagament del Saldo de Liquidació Provisional de la reparcel·lació, en la quantia
determinada provisionalment de vuit mil cinc-cents vuitanta-un euros amb noranta dos
cèntims d’euro (8.591,92 €) i en el seu dia al saldo definitiu del Compte de Liquidació que a
l’efecte s’aprovi. Aquesta afecció tindrà la preferència, durada i causes de cancel·lació
determinades a l’article 155, següents i concordants de l’esmentat reglament.
QUOTA EN EL CLP: La quota de participació en despeses atribuïda en el Compte de Liquidació
Provisional és del 33,01%.
QUALIFICACIÓ: La finca té una edificabilitat d’11.764,16 m2 de sostre qualificat de zona
Subzona 8b4-2 parcel·la 2 (clau 8b4-2), regulada a l’article 215-2 de les NN.UU de la MPOUM.
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FINCA RESULTANT 3 (Subzona 8b4-3 parcel·la 3)
SUPERFÍCIE: 6.685,08 m2
EDIFICABILITAT: 12.112,68 m2st
QUOTA EN EL CLP: 33,98%

SITUACIÓ: Finca identificada com a parcel·la 3 en el Plànol 6 “Finques resultants” del Projecte
de reparcel·lació del PA-19, Zona 8b4, establiments especials sector industrial i circuit de la
Modificació puntual del POUM de les finques zona 8b4, terciari i dotacions privades, zona
d’establiments especials, sector industrial Circuit de Montmeló, del terme municipal de Montmeló
DESCRIPCIÓ: Terreny urbà de figura poligonal de cinc cares, situat al terme municipal de
Montmeló, que ocupa una extensió superficial de sis mil sis-cents vuitanta-cinc metres i vuit
centímetres quadrats (6.685,08) i CONFRONTA:
-

Nord, en una línia recta de 41,45 metres, amb límit del polígon que dóna front al carrer
Mas Moreneta.

-

Sud, en una línia recta de 52,80 metres amb finca resultant 4 destinada a espais lliures
públics (clau Vp).

-

Est, en línia quebrada, de 45,40 metres i 91,37 metres, respectivament, amb finca
resultant 4 destinada a espais lliures públics (clau Vp).

-

Oest, en una recta de 149,72 metres, amb límit del polígon.

ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA: S’adjudica, en ple domini, a RALUR, S.L.
L'adjudicació de la finca s’efectua per subrogació dels drets corresponents al 1,83% de la finca
aportada A, finca registral 5433; al 23,74% de la finca aportada C, finca registral 5.032; i el 100%
de la finca aportada D, registral 5035.
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: No hi ha càrregues per procedència.
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: Conforme a l’article 154 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, la finca queda gravada, amb caràcter
real, al pagament del Saldo de Liquidació Provisional de la reparcel·lació, en la quantia
determinada provisionalment de vuit mil vuit-cents trenta-quatre euros amb vuitanta cèntims
d’euro (8.834,80 €) i en el seu dia al saldo definitiu del Compte de Liquidació que a l’efecte
s’aprovi. Aquesta afecció tindrà la preferència, durada i causes de cancel·lació determinades a
l’article 155, següents i concordants de l’esmentat reglament.
QUOTA EN EL CLP: La quota de participació en despeses atribuïda en el Compte de Liquidació
Provisional és del 33,98%.
QUALIFICACIÓ: La finca té una edificabilitat de 12.112,68 m2 de sostre qualificat de zona
Subzona 8b4-3 parcel·la 3 (clau 8b4-3), regulada a l’article 215-3 de les NN.UU de la MPOUM.
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ESPECIALS SECTOR INDUSTRIAL CIRCUIT – MONTMELÓ

FINCA RESULTANT 4 (Vp)
SUPERFÍCIE: 10.886,26 m2
EDIFICABILITAT:
QUOTA EN EL CLP: 00,00%

SITUACIÓ: Finca identificada com a parcel·la 4 en el Plànol 4 “Sòl públic. Cessions” del Projecte
de reparcel·lació del PA-19, Zona 8b4, establiments especials sector industrial i circuit de la
Modificació puntual del POUM de les finques zona 8b4, terciari i dotacions privades, zona
d’establiments especials, sector industrial Circuit de Montmeló, del terme municipal de Montmeló
DESCRIPCIÓ: Terreny urbà de figura poligonal irregular, situat al terme municipal de Montmeló,
que ocupa una extensió superficial de deu mil vuit-cents vuitanta-sis metres i vint-i-sis
decímetres quadrats (10.886,26) i CONFRONTA:
-

Nord, en una línia recta de 52,80 metres, amb finca resultant 3; i en una línia
lleugerament corba de 62,81 metres, amb límit del polígon que dóna front al carrer Mas
Moreneta.

-

Sud, en una línia quebrada de 86,34 metres amb límit del polígon i, en una línia
lleugerament corba de 54,74 metres amb límit del polígon que dóna front a la carretera
a Granollers (BV-5003).

-

Est, en línia quebrada, de 66,31 metres amb finca resultant 1 i de 84,48 metres, amb
finca resultant 2.

-

Oest, en una línia quebrada de 45,40 metres i 91,37 metres, amb finca resultant 3; i en
línia recta de 46,02 metres amb límit del polígon.

ADJUDICACIÓ I CORRESPONDÈNCIA: S’adjudica, en ple domini, a l’AJUNTAMENT DE
MONTMELÓ, en concepte de cessió obligatòria i gratuïta.
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Es cedeix lliure de càrregues i gravàmens, així com
d’arrendataris i ocupants.
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: Es cedeix lliure de càrregues i gravàmens.
QUALIFICACIÓ: La finca està qualificada com a sistema d’espais lliures, Parcs urbans (clau Vp).
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Projecte de la Reparcel·lació en la modalitat de Cooperació del PA-19 ZONA 8b4, ESTABLIMENTS
ESPECIALS SECTOR INDUSTRIAL CIRCUIT – MONTMELÓ

4.- PLÀNOLS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Situació
Qualificació del sòl del text refós de la MPOUM
Finques aportades.
Sòl públic cessions
Sòl privat
Finques resultants
Finca resultant 1
Finca resultant 2
Finca resultant 3
Finca resultant 4
Superposició finques aportades – finques resultants
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5.- ANNEXOS
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Annex 1
Notes simples de les finques aportades, emesos pel Registre de la
Propietat de Canovelles
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Información Registral expedida por
ASUNCION DE LA DUEÑA SANCHEZ

Registrador de la Propiedad de CANOVELLES
Ponent, 21 - CANOVELLES
tlfno: 0034 93 8468352

correspondiente a la solicitud formulada por
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
con DNI/CIF: P0813400I

Interés legítimo alegado:
Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F13NH69C5
Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
Su referencia:8b4

http://www.registradores.org
La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv

CSV: 9212000113426905
Huella: 11c250c8-23b836bd-50547770-15d87d68-e024a47f-7a0ffce9-85ec15bc-f1f0e1f9

Pág. 1

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CANOVELLES
NOTA SIMPLE INFORMATIVA
FINCA NÚMERO: 5433 de MONTMELÓ
CÓDIGO IDUFIR: 08116000399029
Fecha: 16/04/2020

_________________________________________________________________

- SOLICITANTE: AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
- D.N.I./N.I.F: P0813400I
- DATOS REGISTRALES
Tomo: 2638 Libro: 117 Folio: 123 Inscripción: 3
- DESCRIPCIÓN:
URBANA.- SOLAR edificable, denominado parcela A, situado en el término municipal de Montmeló, de
forma irregular y de superficie ocho mil metros cuadrados. Linda: al Norte, con calle Mas Moreneta
antes calle V8; al Sur, parcela B procedente de la mayor de la que la presente se segrega; al Este, con
calle de Can Cabanyes; y al Oeste, en parte con zona de aparcamiento municipal A.M.1. y, en parte, con
resto de finca J1 de la que se segrega, actualmente parcela C.
REFERENCIA CATASTRAL número 8420302DG3082S0001SE.-

- TITULARES ACTUALES:
Nombre............: ANTONIO GIMENEZ NAVARRO
N.I.F.............: 37777956L
Participación.....: Una mitad indivisa
Título............: Compraventa
Fecha del Título..: 04/02/2004
Notario...........: Jaime Manuel de Castro Fernández
Sede Notario......: Barcelona
Inscripción.......: 2ª, de fecha 17/03/2004
http://www.registradores.org
La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212000113426905
Huella: 11c250c8-23b836bd-50547770-15d87d68-e024a47f-7a0ffce9-85ec15bc-f1f0e1f9
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Nombre............: JOSE GIMENEZ NAVARRO
N.I.F.............: 37780939N
Participación.....: Una mitad indivisa
Título............: Compraventa
Fecha del Título..: 04/02/2004
Notario...........: Jaime Manuel de Castro Fernández
Sede Notario......: Barcelona
Inscripción.......: 2ª, de fecha 17/03/2004

- CARGAS:

--- CARGAS POR PROCEDENCIA --NO hay cargas registradas
--- PROPIAS DE ESTA FINCA ---

Gravada con una hipoteca constituida mediante escritura otorgada en Barcelona, el día cuatro de
febrero de dos mil cuatro, ante el Notario Don Jaime Manuel de Castro Fernández; a favor de "CAIXA
D'ESTALVIS DEL PENEDES"; en garantía de la devolución del principal del préstamo, SETECIENTOS
VEINTE MIL EUROS, el pago de sus intereses remuneratorios al tipo máximo del once enteros por
ciento anual durante tres anualidades, de la cantidad de sesenta mil ciento un euros para costas y
gastos en perjuicio de tercero, y de la cantidad de ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos euros para
intereses de demora asimismo en perjuicio de tercero, en la forma y tipo pactados, entendiéndose que
en ningún caso los intereses remuneratorios más los de demora podrán exceder del equivalente a
CINCO ANUALIDADES de interés, y en caso de que excedieran se reducirán los de demora en el importe
excedido; por un plazo de diez años, mediante el pago de ciento veinte cuotas mensuales, la primera el
cuatro de marzo de dos mil cuatro y la última el cuatro de febrero de dos mil catorce; se TASA a efectos
de subasta en 465.280,00'- euros; inscrita al tomo 2638 del Archivo, libro 117, folio 123, inscripción 3ª,
de fecha veintisiete de marzo de dos mil cuatro.

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho
-------- FIN DE LA NOTA INFORMATIVA --------

ADVERTENCIAS:
http://www.registradores.org
La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212000113426905
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Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, sólo se acredita, en perjuicio de tercero, por certificación
del Registro (Artículo 225 de la Ley Hipotecaria).

La presente nota simple es emitida a partir de una petición en la que se alegó uno de los siguientes
intereses legítimos:
a) Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad
b) Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones.

c) Investigación para contratación o interposición de acciones.
d) Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad, contratación o
interposición de acciones.

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda
informado:
- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.
- Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.
- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.
- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.
- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
http://www.registradores.org
La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212000113426905
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expresando la fuente de procedencia.
- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.eswww.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el
delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).
- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles
de
España
publicadas
a
través
de
la
url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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Información Registral expedida por
ASUNCION DE LA DUEÑA SANCHEZ

Registrador de la Propiedad de CANOVELLES
Ponent, 21 - CANOVELLES
tlfno: 0034 93 8468352

correspondiente a la solicitud formulada por
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
con DNI/CIF: P0813400I

Interés legítimo alegado:
Suelo clase: urbano uso principal: suelo sin edificar Ref. cat.: 8420306DG3082S0001WE

Identificador de la solicitud: F12CP64Z3
Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
Su referencia:8B4

http://www.registradores.org
La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv

CSV: 9212000112056493
Huella: 417ceb38-9ef8ff57-371e0078-0e461514-75208b38-1c3642f7-ffb991bb-f3b20350
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CANOVELLES
NOTA SIMPLE INFORMATIVA
FINCA NÚMERO: 5434 de MONTMELÓ
CÓDIGO IDUFIR: 08116000399043
Fecha: 06/02/2020

_________________________________________________________________

- SOLICITANTE: AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
- D.N.I./N.I.F: P0813400I
- DATOS REGISTRALES
Tomo: 2638 Libro: 117 Folio: 127 Inscripción: 3
- DESCRIPCIÓN:
URBANA.- SOLAR edificable, denominado parcela B, situado en el término municipal de Montmeló, de
forma irregular y de superficie ocho mil metros cuadrados. Linda: al Norte, con parcela A segregada de
la mayor de la que la presente procede; al Sur, con calle Vic, -antes carretera de Granollers a Montmeló-;
al Este, con rotonda que une la calle Vic y la Carretera de Granollers a Montmeló; y al Oeste, con resto
de finca J1 de la que se segrega, actualmente parcela C.
REFERENCIA CATASTRAL número 8420306DG3082S0001WE.- TITULARES ACTUALES:
Nombre............: IBERDROLA INMOBILIARIA S.A. UNIPERSONAL
N.I.F.............: A79850574
Participación.....: pleno dominio
Título............: Compraventa
Fecha del Título..: 23/05/2013
Notario...........: Manuel Lora-Tamayo Villacieros
Sede Notario......: Madrid
Inscripción.......: 3ª, de fecha 04/07/2013

http://www.registradores.org
La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
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Huella: 417ceb38-9ef8ff57-371e0078-0e461514-75208b38-1c3642f7-ffb991bb-f3b20350
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- CARGAS:

--- CARGAS POR PROCEDENCIA --NO hay cargas registradas
--- PROPIAS DE ESTA FINCA --NO hay cargas registradas

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho
-------- FIN DE LA NOTA INFORMATIVA --------

ADVERTENCIAS:
Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, sólo se acredita, en perjuicio de tercero, por certificación
del Registro (Artículo 225 de la Ley Hipotecaria).

La presente nota simple es emitida a partir de una petición en la que se alegó uno de los siguientes
intereses legítimos:
a) Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad
b) Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones.

c) Investigación para contratación o interposición de acciones.
d) Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad, contratación o
interposición de acciones.
e) Suelo clase: urbano uso principal: suelo sin edificar REf. cat.:8420306DG3082S0001WE
A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda
informado:
http://www.registradores.org
La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
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Huella: 417ceb38-9ef8ff57-371e0078-0e461514-75208b38-1c3642f7-ffb991bb-f3b20350
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- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.
- Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.
- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.
- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.
- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.
- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.eswww.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el
delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).
- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.
http://www.registradores.org
La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
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- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles
de
España
publicadas
a
través
de
la
url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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Información Registral expedida por
ASUNCION DE LA DUEÑA SANCHEZ

Registrador de la Propiedad de CANOVELLES
Ponent, 21 - CANOVELLES
tlfno: 0034 93 8468352

correspondiente a la solicitud formulada por
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
con DNI/CIF: P0813400I

Interés legítimo alegado:
Información necesaria para posteriormente solicitar del Registro de la Propiedad certificado de
cargas y anotaciones marginales en relación a expediente de reparcelación

Identificador de la solicitud: F12CP62M8
Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
Su referencia:8B4

http://www.registradores.org
La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv

CSV: 9212000112056238
Huella: c5d0fab7-73ad93af-5a6d95b7-cf159986-4ce53cb3-387e52d8-78d996a3-def3eac3
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CANOVELLES
NOTA SIMPLE INFORMATIVA
FINCA NÚMERO: 5032 de MONTMELÓ
CÓDIGO IDUFIR: 08116000298384
Fecha: 06/02/2020

_________________________________________________________________

- SOLICITANTE: AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
- D.N.I./N.I.F: P0813400I
- DATOS REGISTRALES
Tomo: 2508 Libro: 103 Folio: 91 Inscripción: 3
- DESCRIPCIÓN:
URBANA.- SOLAR edificable, denominado parcela C, situado en el término municipal de Montmeló, en el
ámbito del Plan Parcial del Sector Industrial del Circuit, de forma irregular y de ocho mil doscientos
treinta y siete metros cuadrados. Linda: al Norte, en parte con zona de aparcamiento municipal A.M.1 y
en parte con parcela A segregada de la mayor de la que el presente resto procede; al Sur, con calle Vic;
al Este, con parcela B, segregada de la mayor de la que el presente resto procede y al Oeste, con zona
de equipamiento municipal.
REFERENCIA CATASTRAL número 8420304DG3082S0001SE.- TITULARES ACTUALES:
Nombre............: RALUR, S.L.
C.I.F.............: B59546093
Participación.....: pleno dominio
Título............: Compraventa
Fecha del Título..: 30/04/2008
Notario...........: María Angeles Vidal Davydoff
Sede Notario......: Granollers
Inscripción.......: 3ª, de fecha 30/05/2008
http://www.registradores.org
La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212000112056238
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- CARGAS:

--- CARGAS POR PROCEDENCIA --NO hay cargas registradas
--- PROPIAS DE ESTA FINCA --NO hay cargas registradas
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho
-------- FIN DE LA NOTA INFORMATIVA --------

ADVERTENCIAS:
Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, sólo se acredita, en perjuicio de tercero, por certificación
del Registro (Artículo 225 de la Ley Hipotecaria).

La presente nota simple es emitida a partir de una petición en la que se alegó uno de los siguientes
intereses legítimos:
a) Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad
b) Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones.

c) Investigación para contratación o interposición de acciones.
d) Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad, contratación o
interposición de acciones.
e) Información necesaria para posteriormente solicitar del Registro de la Propiedad certificado de
cargas y anotaciones marginales en relación a expediente de reparcelación.
A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda
http://www.registradores.org
La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212000112056238
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informado:
- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.
- Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.
- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.
- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.
- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.
- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.eswww.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el
delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).
- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.
http://www.registradores.org
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- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles
de
España
publicadas
a
través
de
la
url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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Projecte de la Reparcel·lació en la modalitat de Cooperació del PA-19 ZONA 8b4, ESTABLIMENTS
ESPECIALS SECTOR INDUSTRIAL CIRCUIT – MONTMELÓ

Annex 2
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Fitxes cadastrals
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8420305DG3082S0001HE

CL SECTOR IND. DEL CIRCUIT 08160 MONTMELO [BARCELONA]
Industrial
Superficie construida: 4.429 m2

Año construcción: 2008

GIMENEZ NAVARRO ANTONIO

37777956L

50,00% de
propiedad

CL PAU CASALS 2
08188 VALLROMANES [BARCELONA]

GIMENEZ NAVARRO JOSE

37780939N

50,00% de
propiedad

CL PAU CASALS 2
08188 VALLROMANES [BARCELONA]

1/00/01

INDUSTRIAL

1.663

1/02/01

INDUSTRIAL

1.103

INDUSTRIAL

1.663

Parcela construida sin división horizontal

438.650 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

8.063 m2

1/01/01

1.381.761,40 €
209.848,00 €
1.171.913,40 €

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: C6DN70FFWV61DMAN (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 26/11/2019

[ 2019 ]:

Urbano

1/1500

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
AYUNTAMIENTO DE MONTMELO [BARCELONA]
INF
26/11/2019

Hoja 1/2

8420305DG3082S0001HE

8420304DG3082S0001UE

CL SECTOR IND. DEL CIRCUIT
MONTMELO [BARCELONA]

B59546093 CL MARESME 4 P.I. EL RAMASSAR
08520 LES FRANQUESES DEL
VALLES [BARCELONA]

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: C6DN70FFWV61DMAN (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 26/11/2019

RALUR, SL

8420306DG3082S0001WE

CL SECTOR IND. DEL CIRCUIT
MONTMELO [BARCELONA]

IBERDROLA INMOBILIARIA SA

A79850574 CL ALCALA 265 Pl:01 Pt:1
28027 MADRID [MADRID]

8420301DG3082S0001EE

CL SECTOR IND. DEL CIRCUIT PARC. AM1
MONTMELO [BARCELONA]

AJUNTAMENT DE MONTMELO

P0813400I

PZ DE LA VILA 1
08160 MONTMELO [BARCELONA]

Hoja 2/2

8420306DG3082S0001WE

CL SECTOR IND. DEL CIRCUIT Suelo 08160 MONTMELO [BARCELONA]
[ 2019 ]:

Urbano
Suelo sin edif.

A79850574

100,00% de
propiedad

CL ALCALA 265 Pl:01 Pt:1
28027 MADRID [MADRID]

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: WRZW2W5EC9FZQ5HS (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 26/11/2019

IBERDROLA INMOBILIARIA SA

246.708,00 €
246.708,00 €
0,00 €

438.650 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

8.076 m2

1/1500

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
AYUNTAMIENTO DE MONTMELO [BARCELONA]
INF
26/11/2019

Hoja 1/2

8420306DG3082S0001WE

8420304DG3082S0001UE

CL SECTOR IND. DEL CIRCUIT
MONTMELO [BARCELONA]

B59546093 CL MARESME 4 P.I. EL RAMASSAR
08520 LES FRANQUESES DEL
VALLES [BARCELONA]

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: WRZW2W5EC9FZQ5HS (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 26/11/2019

RALUR, SL

8420305DG3082S0001HE

CL SECTOR IND. DEL CIRCUIT MAS MORENETA
MONTMELO [BARCELONA]

GIMENEZ NAVARRO ANTONIO

37777956L CL PAU CASALS 2
08188 VALLROMANES [BARCELONA]

Hoja 2/2

8420304DG3082S0001UE

CL SECTOR IND. DEL CIRCUIT Suelo 08160 MONTMELO [BARCELONA]
[ 2019 ]:
Suelo sin edif.

RALUR, SL

B59546093

100,00% de
propiedad

293.128,00 €
293.128,00 €
0,00 €

CL MARESME 4 P.I. EL RAMASSAR
08520 LES FRANQUESES DEL VALLES [BARCELONA]

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: 0HKG67M89ZDE69WD (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 26/11/2019

Urbano

438.500 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

8.257 m2

1/1500

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
AYUNTAMIENTO DE MONTMELO [BARCELONA]
INF
26/11/2019

Hoja 1/2

8420304DG3082S0001UE

8420306DG3082S0001WE

CL SECTOR IND. DEL CIRCUIT
MONTMELO [BARCELONA]

A79850574 CL ALCALA 265 Pl:01 Pt:1
28027 MADRID [MADRID]

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: 0HKG67M89ZDE69WD (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 26/11/2019

IBERDROLA INMOBILIARIA SA

8420305DG3082S0001HE

CL SECTOR IND. DEL CIRCUIT MAS MORENETA
MONTMELO [BARCELONA]

GIMENEZ NAVARRO ANTONIO

37777956L CL PAU CASALS 2
08188 VALLROMANES [BARCELONA]

8420301DG3082S0001EE

CL SECTOR IND. DEL CIRCUIT PARC. AM1
MONTMELO [BARCELONA]

AJUNTAMENT DE MONTMELO

P0813400I

PZ DE LA VILA 1
08160 MONTMELO [BARCELONA]

Hoja 2/2

8420301DG3082S0001EE

CL REC MOLINAR Suelo 08160 MONTMELO [BARCELONA]
[ 2019 ]:
Suelo sin edif.

AJUNTAMENT DE MONTMELO

P0813400I

100,00% de
propiedad

155.672,00 €
155.672,00 €
0,00 €

PZ DE LA VILA 1
08160 MONTMELO [BARCELONA]

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: HJ0W0N929RSYCQKH (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 26/11/2019

Urbano

438.600 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

38.918 m2

1/4000

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
AYUNTAMIENTO DE MONTMELO [BARCELONA]
INF
26/11/2019

Hoja 1/2

8420301DG3082S0001EE

8420304DG3082S0001UE

CL SECTOR IND. DEL CIRCUIT
MONTMELO [BARCELONA]

B59546093 CL MARESME 4 P.I. EL RAMASSAR
08520 LES FRANQUESES DEL
VALLES [BARCELONA]

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: HJ0W0N929RSYCQKH (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 26/11/2019

RALUR, SL

8420305DG3082S0001HE

CL SECTOR IND. DEL CIRCUIT MAS MORENETA
MONTMELO [BARCELONA]

GIMENEZ NAVARRO ANTONIO

37777956L CL PAU CASALS 2
08188 VALLROMANES [BARCELONA]

8420303DG3082S0001ZE

CL SECTOR IND. DEL CIRCUIT
MONTMELO [BARCELONA]

AJUNTAMENT DE MONTMELO

P0813400I

PZ DE LA VILA 1
08160 MONTMELO [BARCELONA]

Hoja 2/2

