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PROPOSTA DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA DELS TERRENYS 
COMPRESOS DINS L’ÀMBIT DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ 
INTERDIESEL DEL PGOU DE FIGUERES. 
 
 
Figueres, [...] de [...] de 2020 
 
COMPAREIXEN 
 
D’una part, la Sra. Agnès Lladó i Saus, major d’edat, [...] 
 
D’altra part, el Sr. Joan Espígol Bussalleu, major d’edat, casat, veí de Figueres, 
amb domicili al carrer Borrassà, núm. 23, i amb DNI núm. 40.270.338-Y. 

 
INTERVENEN 
 
La Sra. Agnès Lladó i Saus intervé en la seva condició d’Il·lustríssima Alcaldessa-
Presidenta de l’AJUNTAMENT DE FIGUERES i en representació d’aquesta 
Corporació. 
 
El Sr. Joan Espígol Bussalleu intervé en representació de la societat 
“INTERDIESEL, SA”, domiciliada a Figueres (CP 17600), a la Ctra. Roses, núm. 
47, constituïda per temps indefinit mitjançant l’escriptura pública autoritzada pel 
Notari de Figueres, Sr. Miguel Moraleda Merino, el 30 de novembre de 1983, amb 
el número 2.122 del seu protocol; inscrita al Registre Mercantil de Girona, al 
volum 356, foli 155, fulla 5.222, i amb CIF núm. A-17073198. 
 
Està facultat per al present atorgament en virtut del seu càrrec d’administrador 
únic de la societat, pel qual fou nomenat per acord de la Junta General de 15 de 
març de 2002, que fou elevat a públic mitjançant l’escriptura pública autoritzada 
pel Notari de Figueres, Sr. Francisco Consegal García, el 2 d’abril de 2012, amb el 
número 589 del seu protocol. 
 
Manifesta que continua exercint el seu càrrec, que no li han estat revocades, 
suspeses o limitades les seves facultats, i que les circumstàncies jurídiques de la 
societat que representa no han experimentat cap variació. 
 
EXPOSEN 
 
I.- Que, en la sessió de 10 d’octubre de 2014, la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana de Figueres, núm. 42, en l’àmbit de la unitat d’actuació 
Interdiesel. L’acord d’aprovació definitiva i la normativa urbanística d’aquesta 
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modificació foren publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 6767, de 10 de desembre de 2014. 
 
 
II.- Que en la referida modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de 
Figueres (en endavant, “modificació del Pla general de Figueres”) es va modificar 
l’ordenació urbanística de la unitat d’actuació Interdiesel, per bé que sense alterar 
la seva superfície ni el seu aprofitament urbanístic. En concret, es va modificar la 
delimitació de la parcel·la susceptible d’aprofitament privat, qualificada com a 
Zona industrial per alineació de vial  (clau 712), mantenint però la seva superfície 
en 8.704,10 m2, i es va situar la major part del sòl qualificat com a sistema públic 
viari (clau 1a) a la zona de ponent de la unitat d’actuació, per tal de destinar-lo a 
aparcament, atesa la seva bona situació en relació amb l’enllaç a la N-II i la C-260. 
En tot cas, la total superfície del sòl qualificat com a sistema viari (5.004,62 m2) 
tampoc experimentà cap variació respecte a les previsions inicials del 
planejament general. 
 
Els paràmetres urbanístics de la unitat d’actuació Interdiesel resultants de la 
descrita modificació del Pla general de Figueres són els següents: 
 
 

  Superfície %/total 

     

Vialitat (clau 1a)  5.004,62 m2 36,51% 

Total sòl públic  5.004,62 m2 36,51% 

     

Zona industrial per 
alineació a vial (clau 
712)  8.704,10 m2 63,49% 

Total sòl privat  8.704,10 m2 63,49% 

     

Superfície total Polígon 1 13.708,72 m2 100,00% 

 
 
III.- Que la unitat d’actuació Interdiesel té una superfície real de 13.708,72 m2 i  
comprèn terrenys que són propietat de la societat “Interdiesel, SA” (10.529,72 m2) 
i terrenys destinats a vialitat, que aquesta societat ja va cedir gratuïtament a 
l’Ajuntament de Figueres (3.179,00 m2), en execució de les determinacions de 
l’Estudi de detall de l’encreuament de la carretera de Roses amb la Ronda 
Nacional II, mitjançant les escriptures públiques autoritzades pel Notari, Sr. José 
María Estropá Torres, el 21 de juliol de 1988, protocol núm. 482, i pel Notari Juan-
Francisco López Arnedo, el 20 de desembre de 1988, protocol núm. 2967. 
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En concret, les finques incloses dins la unitat d’actuació són les següents: 
 
 

Número Titular Finca registral Superfície 

    

1 Interdiesel, SA 203-N 5.982,50 m2 

2 Interdiesel, SA 1.434 4.547,22 m2 
3 Ajuntament de Figueres 1.466 1.304,00 m2 
5 Ajuntament de Figueres 1.467 889,00 m2 

6 Ajuntament de Figueres 1.468 696,00 m2 

7 Ajuntament de Figueres 1.469 290,00 m2 
    

Superfície total: 13.708,72 m2 

  
 
Les finques de l’Ajuntament de Figueres, que la societat “Interdiesel, SA”, va 
cedir-li per ser destinades a vialitat, segons les previsions de l’anterior 
planejament general, no donen lloc a atribució d’aprofitament urbanístic a 
aquesta Corporació, atès que les va obtenir gratuïtament en desenvolupament 
d’una actuació urbanística, ni participen en el repartiment de beneficis i 
càrregues del vigent planejament, segons el que es preveu en els apartats 4 i 5 de 
l’article 126 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (en endavant, TRLU). No obstant això, 
s’inclouen dins l’àmbit objecte de reparcel·lació, als efectes exclusius de la seva 
reubicació d’acord amb les noves determinacions del planejament que s’executa. 
 
IV.- Que en la modificació del Pla general de Figueres que s’executa es qualifica 
com a Zona industrial per alineació a vial (clau 712) una porció de terreny de 
8.704,10 m2, en la qual la societat Interdiesel, SA, ja hi té construïdes actualment 
les instal·lacions del concessionari de vehicles de la marca Nissan. El sostre 
edificable d’aquesta porció de terreny és de 8.704,10 m2. 
 
La resta dels terrenys de la unitat d’actuació, amb una superfície de 5.004,62 m2, 
estan qualificats com a sistema viari (clau 1a), dels quals 3.179 m2 ja han estat 
cedits gratuïtament a l’Ajuntament de Figueres, quedant pendent només la cessió 
de 1.825,62 m2, segons es detalla a continuació: 
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Superfície total destinada a 
vial 

5.004,62 m2 

  
Finca registral 1.466 1.304,00 m2 
Finca registral 1.467 889,00 m2 
Finca registral 1.468 696,00 m2 
Finca registral 1.469 290,00 m2 

  

Superfície cedida a 
l’Ajuntament de Figueres 

3.179,00 m2 

  

Superfície pendent de cessió 
a l’Ajuntament de Figueres 
per part d’Interdiesel, SA 

1.825,62 m2 

 
 
V.- Que, pel que fa a les càrregues urbanístiques de la unitat d’actuació, en la 
modificació del Pla general que s’executa es preveu l’obligació del propietari de 
cedir gratuïtament a l’Ajuntament de Figueres el sòl destinat a sistema viari (clau 
1a) i d’executar i costejar les obres d’urbanització previstes en l’actuació, com 
també les infraestructures de connexió amb les xarxes generals de serveis i les 
d’ampliació i reforçament de les existents fora de l’actuació que aquesta demani 
per les dimensions i les característiques específiques. 
 
Segons el Projecte d’urbanització de la unitat d’actuació, aprovat definitivament 
per l’Ajuntament de Figueres, mitjançant l’acord de 10 de desembre de 2019 de 
la Regidora delegada del servei d’Urbanisme, les despeses provisionals 
d’urbanització ascendeixen a un total de 532.550,10 € (PEC, sense IVA). 
 
En el present supòsit no és aplicable el deure de cessió de sòl corresponent al 10% 
de l’aprofitament urbanístic que estableix l’article 43 del TRLU, perquè la unitat 
d’actuació no té per objecte cap de les finalitats previstes a l’article 70.2.a) de la 
mateixa norma. 
 
 
VI.- Que el sistema d’actuació fixat per a l’execució i gestió de la unitat d’actuació 
és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, segons la qual els 
propietaris aporten els terrenys de cessió obligatòria, executen a llur càrrec la 
urbanització, en els termes i amb les condicions que siguin determinats pel 
planejament urbanístic, de conformitat amb el que preveu l’article 130 del TRLU. 
 
En aquest cas, però, segons allò previst a l’apartat 2.a) del citat precepte, no és 
necessària la constitució d’una junta de compensació, atès que les càrregues 
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urbanístiques de la unitat d’actuació recauen exclusivament en la societat 
“Interdiesel, SA”, propietària única dels terrenys que donen lloc a l’atribució 
d’aprofitament urbanístic. 
 
 
VII.- Que, als efectes de procedir a l’execució i gestió de la unitat d’actuació 
Interdiesel, les parts compareixents formulen, de comú acord i mitjançant la 
present escriptura pública, la proposta de projecte de reparcel·lació voluntària 
dels terrenys compresos en el seu àmbit, a l’empara del què preveu l’article 164 
del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, així com de les previsions de la modificació del Pla general que s’executa 
(apartat 11 de la Memòria). 
 
D’aquesta manera, segons l’apartat segon del citat precepte, sense necessitat 
d’aprovació inicial, l’Ajuntament de Figueres ha de sotmetre la proposta de 
reparcel·lació voluntària a informació pública per un termini d’un mes i 
simultàniament ha de donar audiència a la resta de persones interessades amb 
citació personal. Posteriorment, si s’escau, el projecte de reparcel·lació s’ha 
d’aprovar definitivament en el termini de dos mesos des del finiment del termini 
d’informació pública. I, una vegada aprovat definitivament, el projecte de 
reparcel·lació s’ha d’inscriure en el Registre de la Propietat, prèvia certificació de 
l’acord d’aprovació i de la seva fermesa en via administrativa, en els termes 
previstos a l’article 128 del TRLU. 
 
 
VIII.- Que, de conformitat amb l’anterior, la societat Interdiesel, SA, i 
l’Ajuntament de Figueres procedeixen a formalitzar, per mitjà de la present 
escriptura pública, el PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA DE 

LA UNITAT D’ACTUACIÓ INTERDIESEL delimitada pel Pla general 
d’ordenació urbana de Figueres. 
 
Aquest projecte s’estructura en els següents apartats: A) Descripció de les finques 
aportades i B) Descripció de les finques resultants i de la seva adjudicació a 
cadascun dels propietaris que integren la comunitat reparcel·latòria. 
 
Així mateix, com a Annex I de la present escriptura pública, es protocol·litzen els 
següents plànols: 1) Situació i delimitació de la unitat d’actuació Interdiesel; 2) 
Ordenació de la unitat d’actuació, segons la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana núm. 42; 3) Finques aportades, amb indicació dels seus 
respectius propietaris; 4) Finques resultants i adjudicacions; i 5) Superposició de 
les finques aportades i resultants. 
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D’altra banda, com a Annex II de la present escriptura pública, es protocol·litza 
el corresponent compte de liquidació provisional de la present reparcel·lació. 
 
 
A) RELACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES APORTADES 
 
 

FINCA APORTADA NÚM. 1 

 
Descripció 
URBANA: Parcela de terreno sita en el término de Figueres, vecindario de Vilatenim, 
procedente de la llamada “Closa Rasa” en la partida de Granullas, en cuyo interior hay 
construida una NAVE INDUSTRIAL, compuesta de planta baja y en parte de piso, de 
estructura metálica, cubierta plana, metálica y con aislamiento, cerramientos externos de 
bloque de hormigón visto y cerramientos metálicos, de superficie de piso trescientos 
ochenta y un metros cuarenta y cuatro decímetros cuadrados. Linda: Norte, porción 
segregada y vendida a Catalina Camps Martorell; Sur, carretera de Rosas; Este, la Casera, 
SA, intermediando porción segregada y Oeste, Ronda Este, intermediando porción 
segregada. 
 
La superfície registral d’aquesta finca és de 6.000 m2, després de diverses 
segregacions practicades a la mateixa. No obstant, la seva superfície real és de 
5.982,50 m2 segons el seu recent mesurament per a la formalització de la 
reparcel·lació de la unitat d’actuació Interdiesel. 
 
Titular 
Pertany a la societat INTERDIESEL, SA, en ple domini, pels següents títols: (1) 
per títol de compra, en virtut de l’escriptura autoritzada, el 31 de desembre de 
1986, pel Notari Juan Francisco López Arnedo; (2) per títol d’obra nova en 
construcció, en virtut de l’escriptura autoritzada, el 15 d’abril de 1988, pel Notari 
José María Estropà Torres; (3) per títol de compra (excés de cabuda), en virtut de 
l’escriptura autoritzada, el 31 de desembre de 1986, pel Notari Juan Francisco 
López Arnedo; i (4) per títol de resta, en virtut de l’escriptura pública autoritzada, 
el 21 de juliol de 1988, pel Notari José María Estropà Torres. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Figueres, volum 2591, llibre 24, foli 31, finca 
número 230. Clau IDUFIR: 17008000315438. 
 
Referència cadastral 
Forma part, juntament amb la resta de finques aportades, de la parcel·la cadastral 
93979407DG9799N0001JK. 
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Càrregues 
Sobre aquesta finca hi ha constituïda una hipoteca unilateral a favor de 
l’Ajuntament de Figueres en garantia de la suma de 63.096,01 €, en concepte de 
principal pel 12% del valor de les obres d’urbanització de la unitat d’actuació 
Interdiesel, i d’un màxim de 15.000 €, en concepte de costes d’execució. Aquesta 
hipoteca fou constituïda mitjançant l’escriptura pública atorgada el 7 de gener de 
2010 davant del Notari de Figueres, Sr. Joan Fontaner i Torrent (protocol número 
23). 
 
Edificació i altres elements constructius existents 
A la finca hi ha construïda la nau industrial descrita en la seva descripció registral 
i altres construccions auxiliars destinades a l’activitat de venda i taller de 
reparació de vehicles, titularitat de la societat “Interdiesel, SA”, les quals són 
plenament compatibles amb el planejament urbanístic que s’executa. 
 
Ocupants i arrendataris 
La societat “Interdiesel, SA” exerceix a la finca l’activitat de venda i taller de 
reparació de vehicles. 
 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita expressament al Sr. Registrador de la Propietat que practiqui en el 
llibre i foli corresponents les següents operacions: 
 
La cancel·lació de la hipoteca unilateral constituïda en garantia  les obres 
d’urbanització del sector, atès que de conformitat amb l’article 161 del Reglament 
de la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol) quan el 
projecte de reparcel·lació té per objecte l’execució d’un polígon d’actuació 
urbanística d’iniciativa particular, l’aprovació definitiva del projecte en què es 
faci constar l’afecció de les finques resultants al pagament del saldo de la 
liquidació definitiva de les despeses d’urbanització i la resta de despeses del 
projecte permet la cancel·lació de les garanties prestades als efectes previstos a 
l’article 107.3 de la llei d’urbanisme.  
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FINCA APORTADA NÚM. 2 

 
Descripció 
URBANA: Parcela de terreno sita en el término municipal de FIGUERES, vecindario de 
Vilatenim, procedente de la llamada Closa Rasa de la partida Granullas, de superficie 
cuatro mil quinientos cuarenta y siete metros, veintisiete decímetros cuadrados. Linda: 
Norme, José Castelló; Sur, resto de finca matriz; Este y Oeste, con fincas segregadas y 
cedidas al Ayuntamiento de Figueres. 
 
Titular 
Pertany a la societat INTERDIESEL, SA, en ple domini, pels següents títols: (1) 
per títol de compra, en virtut de l’escriptura autoritzada, el 20 de juliol de 1988, 
pel Notari Vicente Moreno-Torres Camy; (2) per títol d’excés de cabuda, en virtut 
de testimoni lliurat, el 29 d’abril de 1991, pel Jutjat número 2 de Figueres. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Figueres, volum 2591, llibre 24, foli 25, finca 
número 1434. Clau IDUFIR: 17008000446637. 
 
Referència cadastral 
Forma part, juntament amb la resta de finques aportades, de la parcel·la cadastral 
93979407DG9799N0001JK. 
 
Càrregues 
Afecció durant el període de dos anys, a comptar a partir del 9 de juny de 1987, 
al pagament de la liquidació o liquidacions en concepte d’Impost sobre 
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 
 
Afecció durant el període de dos anys, a comptar a partir del 14 de setembre de 
1988, al pagament de la liquidació o liquidacions en concepte de l’Impost sobre 
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 
 
Afecció al pagament de l’arbitri de plusvàlua de l’Ajuntament de Figueres, des 
del 9 de juny de 1987 i del 14 de setembre de 1988. 
 
Afecció durant el període de dos anys, a comptar a partir del 22 de maig de 1991, 
al pagament de la liquidació o liquidacions en concepte de l’Impost sobre 
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 
 
Sobre aquesta finca hi ha constituïda una hipoteca unilateral a favor de 
l’Ajuntament de Figueres en garantia de la suma de 63.096,01 €, en concepte de 
principal pel 12% del valor de les obres d’urbanització de la unitat d’actuació 
Interdiesel, i d’un màxim de 15.000 €, en concepte de costes d’execució. Aquesta 
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hipoteca fou constituïda mitjançant l’escriptura pública atorgada el 7 de gener de 
2010 davant del Notari de Figueres, Sr. Joan Fontaner i Torrent (protocol número 
23). 
 
Cancel·lació de càrregues 
Se sol·licita expressament al Sr. Registrador de la Propietat que practiqui en el 
llibre i foli corresponents les següents operacions: 
 
La cancel·lació de la hipoteca unilateral constituïda en garantia  les obres 
d’urbanització del sector, atès que de conformitat amb l’article 161 del Reglament 
de la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol) quan el 
projecte de reparcel·lació té per objecte l’execució d’un polígon d’actuació 
urbanística d’iniciativa particular, l’aprovació definitiva del projecte en què es 
faci constar l’afecció de les finques resultants al pagament del saldo de la 
liquidació definitiva de les despeses d’urbanització i la resta de despeses del 
projecte permet la cancel·lació de les garanties prestades als efectes previstos a 
l’article 107.3 de la llei d’urbanisme.  
 
La cancel·lació de les afeccions per prescripció del dret de l’Ajuntament de 
Figueres a liquidar l’impost de plusvàlua i pel transcurs del termini de les 
afeccions relatives a l’ITPiAJD. 
 
Edificació i altres elements constructius existents 
A la finca hi ha una construcció destinada a magatzem de l’activitat de venda i 
taller de reparació de vehicles que la societat “Interdiesel, SA” desenvolupa en 
aquesta i l’anterior finca. Aquesta construcció també és plenament compatible 
amb el planejament que s’executa. 
 
Ocupants i arrendataris 
La societat “Interdiesel, SA” exerceix a la finca l’activitat de venda i taller de 
reparació de vehicles. 
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FINCA APORTADA NÚM. 3 

 
Descripció 
URBANA: Porción o franja de terreno que será destinada a vial que bordea los lindes 
Oeste y Sur, de la finca matriz, sita en término de FIGUERES, vecindario de Vilatenim, 
procedente de la llamada Closa Rasa, en la partida de Granullas, tiene una superficie de 
mil trescientos cuatro metros cuadrados. Linda: Norte, con porción o franja destinada a 
vial que se segrega de otra finca y en línea curva con resta de finca de que se segrega; Sur, 
con carretera de Roses y acceso al Cinturón de Ronda; ESTE, en línea curva con resto de 
finca de que se segrega y con La Casera, SA; y Oeste, en línea curva con acceso al Cinturón 
de Ronda Este de Figueres. 
 
Titular 
Pertany a l’AJUNTAMENT DE FIGUERES, en ple domini, per títol de cessió 
gratuïta, en virtut de l’escriptura autoritzada, el 20 de desembre de 1998, , pel 
Notari Juan Francisco López Arnedo. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Figueres, volum 2639, llibre 25, foli 124, 
finca número 1466. Clau IDUFIR: 17008000512134. 
 
Referència cadastral 
Forma part, juntament amb la resta de finques aportades, de la parcel·la cadastral 
93979407DG9799N0001JK. 
 
Càrregues 
Afecció durant el període de dos anys, a comptar a partir del 25 de maig de 1989, 
al pagament de la liquidació o liquidacions en concepte d’Impost sobre 
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 
 
Cancel·lació de càrregues 

Se sollicita al Sr. Registrador de la Propietat la cancel·lació de la descrita afecció 
pel transcurs del termini. 
 
Edificació i altres elements constructius existents 
No n’hi ha. 
 
Ocupants i arrendataris 
Lliure d’ocupants i arrendataris. 
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FINCA APORTADA NÚM. 4 

 
Descripció 
URBANA: Porción o franja de terreno destinada a vial, que tiene la forma de L, con base 
en el linde Oeste, sita en FIGUERES, vecindario de VILATENIM, procedente de la 
llamada Closa Rosa, tiene una superficie de ochocientos ochenta y nueve metros cuadrados 
y bordea los lindes Norte y Oeste de la finca matriz de que se segrega. Linda: Norte, José 
Castelló; Sur, resto de finca y con la franja segregada de otra finca; Este, resto de finca y 
la Casera, SA; y Oeste, Ronda Este de Figueres. 
 
Titular 
Pertany a l’AJUNTAMENT DE FIGUERES, en ple domini, per títol de cessió 
gratuïta, en virtut de l’escriptura autoritzada, el 20 de desembre de 1998, , pel 
Notari Juan Francisco López Arnedo. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Figueres, volum 2639, llibre 25, foli 125, 
finca número 1467. Clau IDUFIR: 17008000512141. 
 
Referència cadastral 
Forma part, juntament amb la resta de finques aportades, de la parcel·la cadastral 
93979407DG9799N0001JK. 
 
Càrregues 
Afecció durant el període de dos anys, a comptar a partir del 25 de maig de 1989, 
al pagament de la liquidació o liquidacions en concepte d’Impost sobre 
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 
 
Cancel·lació de càrregues 

Se sollicita al Sr. Registrador de la Propietat la cancel·lació de la descrita afecció 
pel transcurs del termini. 
 
Edificació i altres elements constructius existents 
No n’hi ha. 
 
Ocupants i arrendataris 
Lliure d’ocupants i arrendataris. 
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FINCA APORTADA NÚM. 5 

 
Descripció 
URBANA: Porción o franja de terreno destinada a vial, en término de FIGUERES, 
vecindario de VILATENIM, procedente de la llamada Closa Rasa, partida Granullas, de 
superficie seiscientos noventa y seis metros cuadrados. Linda: Norte, con porción que se 
segregará de otra finca; Sur, con la franja de terreno ya segregada; Este, resto de finca 
matriz; Oeste, resto de finca matriz. 
 
Titular 
Pertany a l’AJUNTAMENT DE FIGUERES, en ple domini, per títol de cessió 
gratuïta, en virtut de l’escriptura autoritzada, el 20 de desembre de 1998, , pel 
Notari Juan Francisco López Arnedo. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Figueres, volum 2639, llibre 25, foli 126, 
finca número 1468. Clau IDUFIR: 17008000512165. 
 
Referència cadastral 
Forma part, juntament amb la resta de finques aportades, de la parcel·la cadastral 
93979407DG9799N0001JK. 
 
Càrregues 
Afecció durant el període de dos anys, a comptar a partir del 25 de maig de 1989, 
al pagament de la liquidació o liquidacions en concepte d’Impost sobre 
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 
 
Cancel·lació de càrregues 

Se sollicita al Sr. Registrador de la Propietat la cancel·lació de la descrita afecció 
pel transcurs del termini. 
 
Edificació i altres elements constructius existents 
No n’hi ha. 
 
Ocupants i arrendataris 
Lliure d’ocupants i arrendataris. 
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FINCA APORTADA NÚM. 6 

 
Descripció 
URBANA: Porción de terreno que será destinado a vial, en término de FIGUERES, 
vecindario de VILATENIM, procedente de la llamada Closa Rasa, partida Granullas, de 
superficie doscientos noventa metros cuadrados. Linda: Norte, porción segregada; Sur, 
porción segregada de otra finca; Este y Oeste, resto de finca. 
 
Titular 
Pertany a l’AJUNTAMENT DE FIGUERES, en ple domini, per títol de cessió 
gratuïta, en virtut de l’escriptura autoritzada, el 20 de desembre de 1998, , pel 
Notari Juan Francisco López Arnedo. 
 
Dades registrals 
Inscrita al Registre de la Propietat de Figueres, volum 2639, llibre 25, foli 127, 
finca número 1469. Clau IDUFIR: 17008000512172. 
 
Referència cadastral 
Forma part, juntament amb la resta de finques aportades, de la parcel·la cadastral 
93979407DG9799N0001JK. 
 
Càrregues 
Afecció durant el període de dos anys, a comptar a partir del 25 de maig de 1989, 
al pagament de la liquidació o liquidacions en concepte d’Impost sobre 
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 
 
Cancel·lació de càrregues 

Se sollicita al Sr. Registrador de la Propietat la cancel·lació de la descrita afecció 
pel transcurs del termini. 
 
Edificació i altres elements constructius existents 
No n’hi ha. 
 
Ocupants i arrendataris 
Lliure d’ocupants i arrendataris. 
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RELACIÓ DE FINQUES 
APORTADES I DRETS DELS 
PROPIETARIS           

      Finca Superfície         Percentatge respecte a 

Nº 
Finca.   Propietari Registral finca   superfície total drets aportats 

Finques aportades que participen en 
la reparcel·lació a tots els efectes           

1   Interdiesel, SA 203 5.982,50  m2 43,64% 56,81% 
2   Interdiesel, SA 1.434 4.547,22 m2 33,17% 43,19% 

    SUMA   10.529,72 m2 76,81% 100,00% 

Finques aportades excloses de la 
distribució d’aprofitaments           

3   Ajuntament de Figueres 1.466 1.304,00 m2 9,51%  

4   Ajuntament de Figueres 1.467 889,00 m2 6,48%  

5   Ajuntament de Figueres 1.468 696,00 m2 5,08%  

6   Ajuntament de Figueres 1.469 290,00 m2 2,12%  

  SUMA   3.179,00 m2 23,19%  

    
SUPERFICIE TOTAL 
UA   13.708,72 m2 100,00%   
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B) RELACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS 
 

 
B.1) RELACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA FINCA RESULTANT AMB 
APROFITAMENT URBANÍSTIC. 
 
FINCA RESULTANT  

 
Descripció 
URBANA: Porció de terreny edificable de forma trapezoidal ubicada al terme 
municipal de Figueres, nucli de Vilatenim, de superfície 8.704,10 m2, qualificada 
com a Zona industrial per a alineació a vial (clau 712), segons la Modificació 
puntual del Pla general d’ordenació urbana de Figueres a l’àmbit de la unitat 
d’actuació Interdiesel, i a la que correspon una edificabilitat de 8.704,10 m2 de 
sostre. A l’interior d’aquesta finca hi ha construïda una nau industrial, 
composada de planta baixa i en part de pis, d’estructura metàl·lica, coberta plana, 
metàl·lica i amb aïllament, tancaments externs de bloc de formigó vist i 
tancaments metàl·lics, de superfície de pis tres-cents vuitanta-un metres 
quaranta-quatre decímetres quadrats. 
  
Llinda: al nord, al sud i a l’oest, amb la finca de resultat destinada a vial del 
Projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació Interdiesel; i a l’est, amb la finca 
registral 473, propietat de la societat “Interdiesel, SA”. 
 
Adjudicació 
S’adjudica a la societat “Interdiesel, SA”, en ple domini, per subrogació real de la 
finca aportada número 1, en un 56,81%, i de la finca aportada número 2, en un 
43,19%, en virtut del present Projecte de reparcel·lació. 
 
Càrregues per la seva procedència 
No en té. 
 
Càrregues de nova creació 
De conformitat amb el què preveuen els articles 127.b) del Text refós de la Llei 
d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) i 19 del Reial Decret 
Legislatiu 1093/1997, de 4 de juliol, la finca queda afecta, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació provisional del present Projecte de 
reparcel·lació, en la quantia determinada inicialment en 542.550,10 € € (IVA no 
inclòs), corresponent al 100,00% de coeficient de participació en les despeses 
relatives a les obres d’urbanització, i, en el seu dia, al saldo definitiu del compte 
de liquidació que a l’efecte s’aprovi.  
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B.2) RELACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA FINCA RESULTANT DESTINADA A 
SISTEMA URBANÍSTIC. 
 

FINCA RESULTANT V 

 
Descripció 
Porció de terreny de forma allargada, ubicada en el terme municipal de Figueres, 
de 5.004,62 m2 de superfície, qualificada com a vialitat (clau 1a) segons la 
Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Figueres a l’àmbit de 
la unitat d’actuació Interdiesel. Llinda: al nord, amb José Castelló; al sud, amb la 
carretera C-260; a l’est, en part, amb la finca registral 473, propietat de la societat 
Interdiesel, SA, i, en part, amb la finca de resultat del Projecte de reparcel·lació 
de la unitat d’actuació Interdiesel adjudicada a la mateixa societat; i a l’oest, amb 
ramal d’accés a la N-II (Ronda Est de Figueres).  
 
Adjudicació 
S’adjudica a l’Ajuntament de Figueres a títol de cessió obligatòria i gratuïta, en 
virtut del present Projecte de reparcel·lació. 
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FINCA   SUPERFICIE SOSTRE % 

RESULTANT ADJUDICATARI FINCA EDIFICABLE APROF. 

1 Interdiesel, SA 8.704,10 m2 8.704,10 m2st 100,00% 

      

  TOTAL 8.704,10 m2 8.704,10 m2st  

SISTEMES URBANÍSTICS PÚBLICS    

V Ajuntament de Figueres 5.004,62 m2    

  TOTAL 5.004,62 m2     

SUPERFÍCIE TOTAL 13.078,72 m2     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

ATORGUEN: 
 
PRIMER.- FORMALITZACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 
VOLUNTÀRIA. 
 
Els Srs. Joan Espígol i Bussalleu i la Sra. Marta Felip i Torres, en la representació 
en què actuen, formalitzen el Projecte de reparcel·lació voluntària dels terrenys 
compresos en l’àmbit de la unitat d’actuació Interdiesel del Pla general 
d’ordenació urbana de Figueres, d’acord amb el que disposen els articles 124 del 
TRLU, i 164 del Reglament de la citada Llei, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 
de juliol, i accepten les proporcions respecte dels seus drets inicials aportats a la 
reparcel·lació i les adjudicacions que s’han formalitzat en la part expositiva de 
l’escriptura. 
 
 
SEGON.- SUBROGACIÓ. 
 
De conformitat amb allò previst a l’article 23 del Text refós de la Llei de sòl i 
rehabilitació urbana, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre 
(en endavant, TRLSRU) i de l’article 127 TRLU, i com a efecte de la reparcel·lació 
operada, es fa constar expressament que l’adjudicació realitzada a la societat 
“Interdiesel, SA” s’ha efectuat en virtut dels drets aportats al projecte en la seva 
condició de propietaris de les porcions de terrenys compreses en l’àmbit 
d’actuació de referència, operant la subrogació real. Per tant, la  titularitat existent 
sobre les antigues finques inicials queda referida, sense solució de continuïtat, a 
les correlatives finques de resultat que els han estat adjudicades, en el seu mateix 
estat i condicions, sens perjudici de l’extinció dels drets i càrregues que 
resultessin incompatibles amb el planejament urbanístic que s’executa. No 
existint una exacta correspondència entre les finques adjudicades i les inicials, la 
present escriptura de reparcel·lació voluntària constitueix títol públic suficient a 
favor dels adjudicataris, rebent aquests la plena propietat de les finques 
adjudicades. 

 
Per últim, la present escriptura de reparcel·lació voluntària té com a efecte la 
cessió en ple domini i lliure de càrregues de les finques resultants de cessió 
obligatòria a favor de l’Ajuntament de Figueres. 
 
 
TERCER.- INNECESSARIETAT DE JUNTA DE COMPENSACIÓ. 
 
D’acord amb l’article 130.2.a) del TRLU, es declara innecessària la constitució 
d’una junta de compensació, atès que l’execució de la unitat d’actuació 
Interdiesel correspon exclusivament a la societat “Interdiesel, SA”, propietària 



19 

única de les finques que participen en el repartiment dels beneficis i de les 
càrregues derivades del planejament.  
 
 
QUART.- INSCRIPCIÓ. 
 
En virtut del què disposen els articles 128.2 del TRLU i 164.2 del RLU, se sol·licita 
al senyor Registrador de la Propietat de Girona la inscripció de la reparcel·lació 
voluntària formalitzada en escriptura pública, una vegada aprovada 
definitivament per l’Ajuntament de Figueres. 
 
 
CINQUÈ.- EXEMPCIÓ D’IMPOSTOS. 
 
A l’empara del què preveu l’article 23.7 del TRLSRU, els compareixents sol·liciten 
l’aplicació de l’exempció de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats (ITPAJD) i de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). 
 
 
SISÈ.- VALORACIÓ. 
 
Als efectes oportuns s’estableix que el valor de les finques aportades per la 
societat “Interdiesel, SA” és d’1.138.794,91 € i el de les adjudicades en la proporció 
d’aquests valors respecte a la seva superfície. 
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ANNEX I 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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ANNEX II 
COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL 
 
 
 
 

       

   Superfície Sostre 
Coef. 
Part.  Afectació 

  Adjudicatari   Despeses Despeses* (IVA no inclòs) 

1 Interdiesel, SA 8.704,10 m2 8.704,10 m2st 100,00% 542.550,10 € 542.550,10 € 

  Subtotal 8.704,10 m2 8.704,10 m2st 100,00% 542.550,10 € 542.550,10 € 

              

V1 

Ajuntament 
Figueres 5.004,62 m2     

  Subtotal 5.004,62 m2     

  TOTAL 13.708,72 m2     

       
  

 
- Detall despeses d’urbanització: 
 
 

1) PEC obres d’urbanització:    532.550,10 € 

2) Altres despeses gestió:    10.000,00 € 
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DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquest projecte de reparcel·lació voluntària 
de la unitat d’actuació Interdiesel, delimitada pel Pla general d’ordenació 
urbana, que consta de 26 fulls, va ser aprovat definitivament per la regidoria 
delegada del servei d’Urbanisme el dia 7 d’abril de 2020. En dono fe. 
 
La secretària    
 
[Firma01-01] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Firma02-01] [Firma03-01] [Firma04-01] 
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