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1. INTRODUCCIO GENERAL  

1.1 Antecedents  

El sector objecte d’aquesta reparcel·lació ve fixat pel vigent Pla General d’Ordenació Urbana 

de Molló, amb la voluntat de regular i ordenar els terrenys situats al nord-oest del nucli urbà 

de Molló, per sobre de la urbanització del Mas Gassiot, entre el pas de la Creueta i el paratge 

del Claper. 

1.2 Objecte d’aquesta reparcel·lació 

El present document té per objecte la reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector de 

Sòl Urbanitzable Delimitat sector ” Can Gassiot II” del terme municipal de Molló, d’acord amb 

les determinacions fixades en el Pla Parcial aprovat definitivament per l’Ajuntament de Molló 

en sessió del 15 d’abril d’enguany . 

1.3. Bases legals i justificació de l’actuació. 

El Pla Parcial, fixa com a sistema d’actuació, el de Reparcel·lació amb la modalitat de 

compensació bàsica.  

El present projecte de Reparcel·lació amb la modalitat de compensació bàsica, s’ha redactat 

d’acord amb la normativa continguda en els arts, 116 i següents del Text refós de la Llei 

d’urbanisme, Decret legislatiu 1/2010. 

“El sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació pot tenir per objecte repartir 

equitativament els beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística, o regularitzar 

la configuració de les finques i situar-ne l’aprofitament en zones aptes per a l’edificació, 

d’acord amb el planejament urbanístic.” art 124.1 DL 1/2010  

 El sector a reparcel·lar és d’un únic propietari, Devesa de Santa Creu S.L. que realitza 

aquesta reparcel·lació voluntària a l’ampar dels articles 164 i 167 del Reglament de la Llei 

d’Urbanisme , Decret 305/2006 

1.4. Contingut del Projecte de Reparcel·lació. 

El present Projecte de Reparcel·lació s’ajusta en els seus documents i continguts a les 

prescripcions dels arts. 82 i següents del Reglament de Gestió (R.D. 3288/1978). 

Els documents que integren el present Projecte de reparcel·lació són els següents: 

-  Document  I:  MEMÒRIA. 

-  Document  II: RELACIÓ DE PROPIETARIS I FINQUES APORTADES. 

-  Document  III: PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LES PARCEL·LES RESULTANTS. 

-  Document  IV: VALORACIÓ D’INDEMNITZACIONS. 

-  Document  V: COMPTE DE LIQUIDACIONS PROVISIONALS. 

-  Document  VI: PLÀNOLS. 
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1.5 Descripció de la unitat reparcel·lable. 

L’àmbit del present projecte de reparcel·lació és delimitat al  Pla Parcial Urbanístic del sector 

Can Gassiot II.   

El sector té una superfície total de 27.250m2. En els plànols adjunts es grafien les superfícies 

del sector, de les finques inicials aportades i les finques resultants i adjudicades, sobre base 

topogràfica de l’aixecament topogràfic realitzat.  

 
Comprèn els terrenys situats al nord-oest del nucli urbà de Molló, per sobre de la 

urbanització existent del Mas Gassiot, entre el pas de la Creueta i el paratge del Claper.  

1.6 Situació urbanística dels terrenys objecte de Reparcel·lació. 

Els terrenys subjectes a aquesta reparcel.lació són els inclosos dins el Pla Parcial Urbanístic 

del sector Can Gassiot II. 

La ordenació fixada pel Pla Parcial determina la distribució de les àrees per usos comunitaris 
o públics. 
 
Característiques del sector. 
 

Sup. sòl privat     Sup. sostre 
     10.429 m2                       4.434,20 m2 

La relació de propietaris actuals del Pla Parcial Urbanístic del sector Can Gassiot II són: 

FINCA CADASTRAL         SUP. FINCA              TITULAR                SUPERFICIE   

                                               CADASTRAL                                          APORTACIÓ  

  17114A005000810000UD      34.545,00 m2    DEVESA DE SANTA CREU     27.250 m2         

Dins del sector el Pla Parcial  s’estableix la reserva mínima del 35 % del sostre residencial 

per tal de destinar-lo a la construcció d’habitatges de protecció pública, del qual un 20 % 

s’haurà de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general i de règim especial; i 

un 15 % a habitatges amb protecció oficial de preu concertat”. 

2.- CRITERIS PER A LA DEFINICIÓ I VALORACIÓ DELS DRETS I CÀRREGUES DELS 
INTERESSATS.  

En aquest apartat s’indiquen els criteris de definició dels drets dels titulars dels terrenys 

aportats a la reparcel·lació (2.1), així com els criteris de valoració dels mateixos (2.2), 

procedint a la valoració dels terrenys, afectes de la seva participació en el resultat de la 

reparcel·lació en funció de les seves aportacions a la unitat reparcel·lable (2.3) i, finalment, 

s’indiquen els criteris de definició i valoració de les carregues que pesen sobre ells (2.4) que, 

en cas de que s’extingeixin són objecte de valoració en el DOC. IV d’aquest Projecte. 

2.1 Criteris de definició i valoració dels drets dels titulars dels terrenys aportats  

Tots els terrenys inclosos dins el mateix sector d’actuació es valoraran uniformement d’acord 

amb un mateix valor unitari, segons els criteris de la legislació aplicable en matèria de sòl i 

valoracions.  

La data per determinar el dret dels propietaris afectats serà la de la iniciació de l’expedient 
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de reparcel·lació.  

En casos de discordança entre els títols i la realitat física de les finques, es considerarà que 

preval aquesta sobre aquells.  

2.2. Valoració dels terrenys aportats. 

Donades les característiques homogènies de la zona i a la existència d’un sol propietari , no 

s’han considerat valors diferencials derivats de la similitud entre les finques.   

A banda d’aquesta situació, el diferent valor de posició, que pogués existir, ja vindrà 

compensat en l’adjudicació de les parcel·les resultants, que es situaran en funció de la 

posició de les finques originàriament aportades. 

Les superfícies i valoració de les finques aportades, així com el nom del propietari i el 

coeficient de reconeixement de drets per l’adjudicació de les parcel·les resultants, 

s’expressen en el QUADRE de finques aportades, i s’indica així mateix en el plànol  i són els 

següents: 

Devesa de Sta Creu : coeficient de dret 90% 

Ajuntament: coeficient de dret 10% 

2.3. Criteris de definició i valoració de les càrregues dels terrenys aportats. 

- No hi ha  càrregues existents sobre els béns i drets inclosos en la unitat reparcel·lable que 

no s’extingeixen. 

3. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PARCEL·LES RESULTANTS. 

- En aquest apartat s’indiquen els criteris generals que regeixen la valoració de les parcel·les 

resultants,  i posteriorment s’apliquen aquests criteris en la valoració d’aquest cas. 

3.1. Criteris generals de valoració de les parcel·les resultants. 

- La valoració de les parcel·les resultants s’efectuarà d’acord amb l'establert en els articles 

126.1.b del DL 1/2010 , i 139 i següents del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

“Les finques resultants es valoren de la manera que decideixen per unanimitat les persones 

propietàries afectades, sota criteris objectius i generals per a tot el polígon d’actuació 

urbanística i en funció de l’aprofitament, o bé, si no hi ha acord, es valoren subjectant-se als 

criteris de la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i de valoracions. En qualsevol 

cas, la valoració de les parcel·les resultants ha de tenir en compte les regles de ponderació 

establertes per l’article 37.5” art 126.1.b. DL 1/2010. 

“A l’efecte de la gestió urbanística, la ponderació de l’aprofitament urbanístic en un àmbit 

d’actuació urbanística, tant si són sectors de planejament urbanístic com polígons d’actuació 

urbanística, s’ha d’ajustar a la regla següent:  

a) Si l’àmbit d’actuació urbanística comprèn diverses zones, s’ha d’establir el valor 

relatiu homogeneïtzat de cadascun. 
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b) Els valors homogeneïtzats a què es refereix la lletra “a”, han d’expressar la intensitat 

dels usos, la rigidesa a la demanda de cadascun dels usos, llur localització i la repercussió 

admissible del valor de la urbanització o, si s’escau, la re-urbanització.” art 37.5 DL 1/2010. 

“La valoració de les finques resultants s’ha d’efectuar en unitats de valor, resultants de 

l’aplicació de les regles de ponderació que estableix l’article 37 de la Llei d’urbanisme.” art 

140.1 RLU. 

“La ponderació de valor de les finques resultants en funció de llur localització únicament 

procedeix quan la indicada localització difereix substancialment de la de les finques 

aportades i la ubicació de les finques resultants produeix una diferència relativa de valor.” art 

140.2 RLU 

3.2. Valoració de les parcel·les resultants. 

Les parcel·les resultants es valoren en funció de l’aprofitament urbanístic atorgat pel Pla, i 

per tant es valoraran dons en funció de l’edificabilitat que els atorga el Pla, multiplicant 

aquesta pels coeficients del valor relatiu homogeneïtzat entre les diferents zones incloses 

dins el sector. 

 Dins del polígon  hi ha tres zones d’edificació, corresponents a la zona d’habitatges agrupats 

(HLL) en règim d’habitatge lliure ( clau HLL), habitatges de protecció oficial general (clau 

HPOg), i habitatge de protecció concertat (HPOc). En tots el cassos hi ha la corresponent 

zona d’edificació auxiliar destinada a garatges. 

Es fixen dins aquesta reparcel·lació els tres coeficients, corresponents a les tres zones 
d’edificació, per a la valoració de les finques resultants: 
 
El valor d’aquests coeficients és el següent: 
 

Zona d’habitatges agrupats (claus 01 i 02 HLL ) 
    1,00 
Zona d’habitatges agrupats de protecció, preu concertat  (claus 01 i 02 HPOc )   
  0,95 
Zona d’habitatges agrupats de protecció, règim general  (claus 01 i 02 HPOg )  
   0,44 

 

4. VALORACIÓ DESPESES. 

4.1  Quantificació de les despeses  

La quantificació de les despeses consta en la valoració econòmica del Document V.  

4.2 Despeses de gestió  

D’acord amb el que estableix l’article 120 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 127 del Decret 305/2006,de 18 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la llei d’urbanisme, també aniran a càrrec dels adjudicataris les 

despeses següents: 

a) Despeses de gestió per a la redacció de diferents figures de planejament i de gestió 

urbanística. 

b) Despeses de gestió per a la direcció i control de les obres. 
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c) Despeses generals d’administració i de llicències, taxes, notaris, publicacions i honoraris 

del registrador. 

d) Despeses de gestió per seguiment i liquidació de les quotes urbanístiques. 

 

5.- VALORACIÓ D’INDEMNITZACIONS. 

5.1. Criteris generals de valoració d’indemnització. 

Les valoracions que es realitzen es referiran a plantacions, obres, edificacions i instal·lacions 

que no puguin conservar-se: 

" Les plantacions, les obres, les edificacions, les instal·lacions i les millores que no es puguin 

conservar es valoren amb independència del sòl, i se n’ha de satisfer l’import a les persones 

propietàries interessades amb càrrec al projecte de reparcel·lació, en concepte de despeses 

d’urbanització. El projecte ha de justificar els casos en què les despeses necessàries per a 

deixar els terrenys lliures i preparats per a fer-ne la urbanització són únicament a càrrec de 

les persones propietàries, d’acord amb el que sigui establert per reglament." (art. 126.1.f. 

del DL 1/2010). 

En aquest cas no hi ha dins del polígon cap obra, edificació, instal·lació o plantació que 

estigui afectada. 

6. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

6.1. Criteris generals 

- Els criteris bàsics d’adjudicació són els continguts en l’art, 126 del DL 1/2010, i arts. 138 a 

143 del RLU. 

- Són de ressaltar, dins dels preceptes citats, els següents: 

"No poden adjudicar-se com a finques independents superfícies inferiors a la parcel·la 

mínima edificable o que no reuneixin la configuració i característiques adequades per la seva 

edificació conforme al planejament" (art. 139.1. RLU). 

Caldrà efectuar la cessió del sostre corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del 

sector. 

   Olot, abril de 2011 

   LAND, Urbanisme i Projectes SLP. 

                                  Miquel Capdevila i Bassols / arquitecte 
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DOCUMENT II: RELACIÓ DE PROPIETARIS I FINQUES APORTADES 
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 Es relacionen a continuació els propietaris i les finques originàriament aportades, així com 
una relació detallada de cada finca segons la seva descripció registral. 
 
FINCA CADASTRAL       SUP. FINCA CADASTRAL       TITULAR      SUPERFICIE  APORTACIÓ 

17114A005000810000UD     34.545,00 m2      DEVESA DE SANTA CREU         27.250 m2         

 

FINCA NÚMERO 1.____________________________________________________ 

DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE: Peça de terreny de 27.250 m² de superfícies . Situada 

al terme municipal de Molló, inclosa dins del Pla Parcial Urbanístic Can Gassiot II. Limita : 

Nord, part amb terreny de la senyora Montserrat Bruel Carreras, part amb la resta de la finca 

matriu de la que es segrega; Est, amb camí ramader; Sud, part amb camí, part amb vial i 

zona verda del Pla Parcial “Can Gassiot”, mitjançant paret, amb parcel.les de la Urbanització 

Camí de Favars i part amb terreny propietat del senyor Josep Xarles Blanch; i Oest, part amb 

terreny propietat de la senyora Montserrat Bruel Carreras i part amb terreny propietat del 

senyor Josep Xarles Blanch.  

DESCRIPCIÓ SEGONS EL REGISTRE DE LA PROPIETAT: URBANA.- PARCEL·LA NUMERO 

U: Terreny rústic situat al terme municipal de Molló (Girona), de superfície trenta-quatre mil 

cinc-cents quaranta-cinc metres quadrats (34.545,00 m2) 

Limita: Nord, part amb terreny propietat del senyor Joan Vilarrodà Badosa i part amb terreny 

propietat de la senyora Montserrat Bruel Carreras; Est, amb camí ramader; Sud, part amb 

camí, part amb vial i zona verda del Pla Parcial “Can Gassiot”, mitjançant paret, amb 

parcel·les de la Urbanització Camí de Favars i part amb terreny propietat del senyor Josep 

Xarles Blanch; i Oest, part amb terreny propietat de la senyora Montserrat Bruel Carreras i 

part amb terreny propietat del senyor Josep Xarles Blanch. 

TITULARITAT: Pertany a DEVESA DE SANTA CREU SL.,en ple domini, per segregació, 

segons escriptura atorgada davant el notari que fou de Camprodón, el senyor Rafael Márquez 

Montoro el dia catorze d’octubre de mil nou-cents noranta tres.. 

CÀRREGUES: Afecció durant el plaç de cinc anys, a comptar des del dia 12-02-2011, al 

pagament de les liquidacions que en el seu cas es puguin girar per l’Impost sobre 

Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons resulta de nota estesa al 

marge de la inscripció 3ª. 

Afectació urbanística: De l’esmentada finca hi ha una superfície de vint –i-set mil dos cents 

cinquanta decímetres (ref. 17114A005000810000UD) inclosa dins el Pla Parcial “  Can 

Gassiot II” de Molló. 

INSCRIPCIÓ: Inscrita al Tom: 815, Llibre: 11 de Molló, Foli 185, Finca 793, Inscripció: 3ª, 

Data:12/03/2011                    

 

REFERÈNCIA CADASTRAL:   17114A005000810000UD 
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PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LES PARCEL·LES RESULTANTS 

 
S’adjudica a tots els propietaris les parcel·les que s’indiquen a continuació.: 
 
Devesa de Santa Creu SL: 
 

FINQUES NUM.       
qualif Finca Coef Sup Edif 
urb Plànol propietat m2 m2 st 

01HLL 1 100% 550,80 200,60
01HLL 2 100% 523,70 200,60
01HLL 3 100% 688,40 200,60
01HLL 4 100% 614,90 200,60
01HLL 5 100% 596,15 200,60
01HLL 6 100% 591,30 200,60
01HLL 7 100% 491,10 200,60
01HLL 8 100% 475,30 200,60
01HLL 9 100% 616,50 200,60
01HLL 10 100% 540,10 200,60
01HLL 11 100% 538,00 200,60
01HLL 12 100% 600,50 300,60

01HPOc 13 100% 643,45 287,60
01HPOc 14 100% 549,00 287,60

02HLL G1 100% 35,00 15,00
02HLL G2 100% 21,00 15,00
02HLL G3 100% 21,00 15,00
02HLL G4 100% 21,00 15,00
02HLL G5 100% 21,00 15,00
02HLL G6 100% 35,00 15,00
02HLL G7 100% 35,00 15,00
02HLL G8 100% 21,00 15,00
02HLL G9 100% 21,00 15,00
02HLL G10 100% 35,00 15,00
02HLL G11 100% 35,00 15,00
02HLL G12 100% 21,00 15,00
02HLL G13 100% 21,00 15,00
02HLL G14 100% 21,00 15,00
02HLL G15 100% 21,00 15,00
02HLL G16 100% 35,00 15,00
02HLL G17 100% 35,00 15,00
02HLL G18 100% 21,00 15,00
02HLL G19 100% 21,00 15,00
02HLL G20 100% 21,00 15,00
02HLL G21 100% 21,00 15,00
02HLL G22 100% 21,00 15,00
02HLL G23 100% 21,00 15,00
02HLL G24 100% 21,00 15,00
02HLL G25 100% 35,00 15,00

02HPOc G26 100% 35,00 15,00
02HPOc G27 100% 21,00 15,00
02HPOc G28 100% 21,00 15,00
02HPOc G29 100% 21,00 15,00
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02HPOc G30 100% 21,00 15,00
02HPOc G31 100% 35,00 15,00

 
 
Ajuntament de Molló – aprofitament 
 
 

FINQUES NUM.       
qualif Finca Coef Sup Edif 
urb Plànol propietat m2 m2 st 

01HPOg 15 100% 549,00 335,00
01HPOg 16 100% 890,70 446,80
02HPOg G32 100% 35,00 15,00
02HPOg G33 100% 21,00 15,00
02HPOg G34 100% 21,00 15,00
02HPOg G35 100% 21,00 15,00
02HPOg G36 100% 21,00 15,00
02HPOg G37 100% 21,00 15,00
02HPOg G38 100% 35,00 15,00

        
          

 
 
Les finques resultants són les reflectides en el plànol número 6 d’aquest projecte de 
reparcel·lació, tenen la descripció següent: 
 
 
FINCA NÚMERO 1 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número 1.- Indivisible. Finca urbana, de forma trapezoïdal, de 23 
metres de fons (21 + 2 de talús) per uns 23,95 aproximadament d’ample al punt mig, amb 
una superfície de 550,80 m²,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Nord, amb vial i 
zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Oest, amb parcel·la resultant numero 2   i pel 
front Est, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 01-HLL), amb 200,60 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 5,708%, equivalent a 19.279,54 euros. 
 
Sobre la parcel·la s’estableix el règim de propietat horitzontal per regular el seu ús i la 
distribució dels seus 2 habitatges. 
 
Entitat número E1. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 23 metres de fons (21 + 2 
de talús) per uns 11,58 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 266,30 m², i 
amb 100,30 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del 
Pla Parcial; pel front Nord, amb vial i zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Oest, amb 
entitat numero E2   i pel front Est, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial. 
Té una quota de participació del 50% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
Entitat número E2. Parcel·la de terreny de forma trapezoïdal de 23 metres de fons (21 + 2 
de talús) per uns 12,37 m. aproximadament d’ample al punt mig, amb una superfície de 
284,50 m², i amb 100,30 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona 
d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Nord, amb vial ; pel front Oest, amb parcel·la resultant 
numero 2  i pel front Est, amb entitat numero E1. 



 

 16

Té una quota de participació del 50% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 

TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 

 
FINCA NÚMERO 2 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número 2.- Indivisible. Finca urbana, de forma trapezoïdal, de 23 
metres de fons (21 + 2 de talús) per uns 22,77 aproximadament d’ample al punt mig, amb 
una superfície de 523,70 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Nord, amb vial; 
pel front Oest, amb parcel·la resultant numero 3   i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero 1. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 01-HLL), amb 200,60 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 5,708%, equivalent a 19.279,54 euros. 
 
Sobre la parcel·la s’estableix el règim de propietat horitzontal per regular el seu ús i la 
distribució dels seus 2 habitatges. 
 
Entitat número E1. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 23 metres de fons (21 + 2 
de talús) per uns 12,37 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 284,50 m², i 
amb 100,30 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del 
Pla Parcial; pel front Nord, amb vial; pel front Oest, amb entitat numero E2   i pel front Est, 
amb parcel·la resultant numero 1. 
Té una quota de participació del 50% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
Entitat número E2. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 23 metres de fons (21 + 2 
de talús) per uns 10,40 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 239,40 m², i 
amb 100,30 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del 
Pla Parcial; pel front Nord, amb vial ; pel front Oest, amb parcel·la resultant numero 3  i pel 
front Est, amb entitat numero E1. 
Té una quota de participació del 50% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 

TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 

 
FINCA NÚMERO 3 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número 3.- Indivisible. Finca urbana, de forma trapezoïdal, de 23 
metres de fons (21 + 2 de talús) per uns 29,93 aproximadament d’ample al punt mig, amb 
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una superfície de 688,40 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Nord, amb vial; 
pel front Oest, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero 2. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 01-HLL), amb 200,60 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 5,708%, equivalent a 19.279,54 euros. 
 
Sobre la parcel·la s’estableix el règim de propietat horitzontal per regular el seu ús i la 
distribució dels seus 2 habitatges. 
 
Entitat número E1. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 23 metres de fons (21 + 2 
de talús) per uns 10,60 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 243,80 m², i 
amb 100,30 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del 
Pla Parcial; pel front Nord, amb vial; pel front Oest, amb entitat numero E2   i pel front Est, 
amb parcel·la resultant numero 2. 
Té una quota de participació del 50% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
Entitat número E2. Parcel·la de terreny de forma trapezoïdal de 23 metres de fons (21 + 2 
de talús) per uns 19,33 m. aproximadament d’ample al punt mig, amb una superfície de 
444,60 m², i amb 100,30 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona 
d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Nord, amb vial ; pel front Oest, amb zona d’Espai 
Lliure del Pla Parcial  i pel front Est, amb entitat numero E1. 
Té una quota de participació del 50% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 

TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 

 
 
FINCA NÚMERO 4 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número 4.- Indivisible. Finca urbana, de forma trapezoïdal, de 26 
metres de fons (21 + 5 de talús) per uns 23,85 aproximadament d’ample al punt mig, amb 
una superfície de 614.90 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Nord, amb vial; 
pel front Oest, amb parcel·la resultant numero 5   i pel front Est, amb zona d’Espai Lliure del 
Pla Parcial. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 01-HLL), amb 200,60 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 5,708%, equivalent a 19.279,54 euros. 
 
Sobre la parcel·la s’estableix el règim de propietat horitzontal per regular el seu ús i la 
distribució dels seus 2 habitatges. 
 
Entitat número E1. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 26 metres de fons (21 + 5 
de talús) per uns 13,65 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 354,90 m², i 
amb 100,30 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del 
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Pla Parcial; pel front Nord, amb vial ; pel front Oest, amb entitat numero E2   i pel front Est, 
amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial. 
Té una quota de participació del 50% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
Entitat número E2. Parcel·la de terreny de forma trapezoïdal de 26 metres de fons (21 + 5 
de talús) per uns 10,00 m. aproximadament d’ample al punt mig, amb una superfície de 
260,00 m², i amb 100,30 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona 
d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Nord, amb vial ; pel front Oest, amb parcel·la resultant 
numero 5  i pel front Est, amb entitat numero E1. 
Té una quota de participació del 50% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 

TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 

 
 
FINCA NÚMERO 5 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número 5.- Indivisible. Finca urbana, de forma trapezoïdal, de 26 
metres de fons (21 + 5 de talús) per uns 22,93 aproximadament d’ample al punt mig, amb 
una superfície de 596,15 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Nord, amb vial i 
zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Oest, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial i pel 
front Est, amb parcel·la resultant numero 4. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 01-HLL), amb 200,60 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 5,708%, equivalent a 19.279,54 euros. 
 
Sobre la parcel·la s’estableix el règim de propietat horitzontal per regular el seu ús i la 
distribució dels seus 2 habitatges. 
 
Entitat número E1. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 26 metres de fons (21 + 5 
de talús) per uns 10,03 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 260,75 m², i 
amb 100,30 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del 
Pla Parcial; pel front Nord, amb vial; pel front Oest, amb entitat numero E2   i pel front Est, 
amb parcel·la resultant numero 4. 
Té una quota de participació del 50% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
Entitat número E2. Parcel·la de terreny de forma trapezoïdal de 26 metres de fons (21 + 5 
de talús) per uns 12,90 m. aproximadament d’ample al punt mig, amb una superfície de 
335,40 m², i amb 100,30 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona 
d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Nord, amb vial i amb zona d’Espai Lliure del Pla 
Parcial; pel front Oest, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial  i pel front Est, amb entitat 
numero E1. 
Té una quota de participació del 50% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
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ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 

TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 

 
 
FINCA NÚMERO 6 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número 6.- Indivisible. Finca urbana, de forma trapezoïdal, de 23 
metres de fons (21 + 2 de talús) per uns 25.72 metres aproximadament d’ample al punt 
mig, amb una superfície de 591,30 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can 
Gassiot II”. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front 
Nord, amb vial i zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Oest, amb parcel·la resultant 
numero 7 i pel front Est, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 01-HLL), amb 200,60 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 5,708%, equivalent a 19.279,54 euros. 
 
Sobre la parcel·la s’estableix el règim de propietat horitzontal per regular el seu ús i la 
distribució dels seus 2 habitatges. 
 
Entitat número E1. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 23 metres de fons (21 + 2 
de talús) per uns 14,75 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 339,10 m², i 
amb 100,30 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del 
Pla Parcial; pel front Nord, amb vial i zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Oest, amb 
entitat numero E2   i pel front Est, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial. 
Té una quota de participació del 50% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
Entitat número E2. Parcel·la de terreny de forma trapezoïdal de 23 metres de fons (21 + 2 
de talús) per uns 10,97 m. aproximadament d’ample al punt mig, amb una superfície de 
252,20 m², i amb 100,30 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona 
d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Nord, amb vial ; pel front Oest, amb parcel·la resultant 
numero 7  i pel front Est, amb entitat numero E1. 
Té una quota de participació del 50% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 

TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 

 
 
FINCA NÚMERO 7 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número 7.- Indivisible. Finca urbana, de forma trapezoïdal, de 23 
metres de fons (21 + 2 de talús) per uns 21.35 metres aproximadament d’ample al punt 
mig, amb una superfície de 491,10 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can 
Gassiot II”. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front 
Nord, amb vial; pel front Oest, amb parcel·la resultant numero 8   i pel front Est, amb 
parcel·la resultant numero 6. 
 



 

 20

Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 01-HLL), amb 200,60 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 5,708%, equivalent a 19.279,54 euros. 
 
Sobre la parcel·la s’estableix el règim de propietat horitzontal per regular el seu ús i la 
distribució dels seus 2 habitatges. 
 
Entitat número E1. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 23 metres de fons (21 + 2 
de talús) per uns 10,95 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 251,90 m², i 
amb 100,30 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del 
Pla Parcial; pel front Nord, amb vial; pel front Oest, amb entitat numero E2   i pel front Est, 
amb parcel·la resultant numero 6. 
Té una quota de participació del 50% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
Entitat número E2. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 23 metres de fons (21 + 2 
de talús) per uns 10,40 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 239,20 m², i 
amb 100,30 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del 
Pla Parcial; pel front Nord, amb vial ; pel front Oest, amb parcel·la resultant numero 8  i pel 
front Est, amb entitat numero E1. 
Té una quota de participació del 50% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 

TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 

 
 
FINCA NÚMERO 8 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número 8.- Indivisible. Finca urbana, de forma trapezoïdal, de 23 
metres de fons (21 + 2 de talús) per uns 20.66 metres aproximadament d’ample al punt 
mig, amb una superfície de 475,30 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can 
Gassiot II”. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front 
Nord, amb vial; pel front Oest, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial  i pel front Est, amb 
parcel·la resultant numero 7. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 01-HLL), amb 200,60 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 5,708%, equivalent a 19.279,54 euros. 
 
Sobre la parcel·la s’estableix el règim de propietat horitzontal per regular el seu ús i la 
distribució dels seus 2 habitatges. 
 
Entitat número E1. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 23 metres de fons (21 + 2 
de talús) per uns 10,60 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 243,80 m², i 
amb 100,30 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del 
Pla Parcial; pel front Nord, amb vial; pel front Oest, amb entitat numero E2   i pel front Est, 
amb parcel·la resultant numero 7. 
Té una quota de participació del 50% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 



 

 21

 
Entitat número E2. Parcel·la de terreny de forma trapezoïdal de 23 metres de fons (21 + 2 
de talús) per uns 10,06 m. aproximadament d’ample al punt mig, amb una superfície de 
231,50 m², i amb 100,30 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona 
d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Nord, amb vial ; pel front Oest, amb zona d’Espai 
Lliure del Pla Parcial  i pel front Est, amb entitat numero E1. 
Té una quota de participació del 50% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 

TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 

 
FINCA NÚMERO 9 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número 9.- Indivisible. Finca urbana, de forma trapezoïdal, de 26 
metres de fons (21 + 5 de talús) per uns 23,71 aproximadament d’ample al punt mig, amb 
una superfície de 616.50 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Nord, amb vial; 
pel front Oest, amb parcel·la resultant numero 10   i pel front Est, amb zona d’Espai Lliure 
del Pla Parcial. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 01), amb 200,60 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 5,708%, equivalent a 19.279,54 euros. 
 
Sobre la parcel·la s’estableix el règim de propietat horitzontal per regular el seu ús i la 
distribució dels seus 2 habitatges. 
 
Entitat número E1. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 26 metres de fons (21 + 5 
de talús) per uns 13,23 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 343.95 m², i 
amb 100,30 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del 
Pla Parcial; pel front Nord, amb vial ; pel front Oest, amb entitat numero E2   i pel front Est, 
amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial. 
Té una quota de participació del 50% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
Entitat número E2. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 26 metres de fons (21 + 5 
de talús) per uns 10,48 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 272.55 m², i 
amb 100,30 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del 
Pla Parcial; pel front Nord, amb vial ; pel front Oest, amb parcel·la resultant numero 10  i pel 
front Est, amb entitat numero E1. 
Té una quota de participació del 50% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 

TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
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FINCA NÚMERO 10 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número 10.- Indivisible. Finca urbana, de forma trapezoïdal, de 26 
metres de fons (21 + 5 de talús) per uns 20.77 metres aproximadament d’ample al punt 
mig, amb una superfície de 540.10 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can 
Gassiot II”. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front 
Nord, amb vial; pel front Oest, amb parcel·la resultant numero 11   i pel front Est, amb 
parcel·la resultant numero 9. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 01-HLL), amb 200,60 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 5,708%, equivalent a 19.279,54 euros. 
 
Sobre la parcel·la s’estableix el règim de propietat horitzontal per regular el seu ús i la 
distribució dels seus 2 habitatges. 
 
Entitat número E1. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 26 metres de fons (21 + 5 
de talús) per uns 10,49 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 272.70 m², i 
amb 100,30 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del 
Pla Parcial; pel front Nord, amb vial; pel front Oest, amb entitat numero E2   i pel front Est, 
amb parcel·la resultant numero 9. 
Té una quota de participació del 50% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
Entitat número E2. Parcel·la de terreny de forma trapezoïdal de 26 metres de fons (21 + 5 
de talús) per uns 10,28 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 267,40 m², i 
amb 100,30 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del 
Pla Parcial; pel front Nord, amb vial ; pel front Oest, amb parcel·la resultant numero 11  i pel 
front Est, amb entitat numero E1. 
Té una quota de participació del 50% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO 11 

 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número 11.- Indivisible. Finca urbana, de forma trapezoïdal, de 26 
metres de fons (21 + 5 de talús) per uns 20.69 metres aproximadament d’ample al punt 
mig, amb una superfície de 538 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot 
II”. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Nord, amb 
vial; pel front Oest, amb parcel·la resultant numero 12   i pel front Est, amb parcel·la 
resultant numero 10. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 01-HLL), amb 200,60 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 5,708%, equivalent a 19.279,54 euros. 
 
Sobre la parcel·la s’estableix el règim de propietat horitzontal per regular el seu ús i la 
distribució dels seus 2 habitatges. 
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Entitat número E1. Parcel·la de terreny de forma trapezoïdal de 26 metres de fons (21 + 5 
de talús) per uns 10,29 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 267,60 m², i 
amb 100,30 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del 
Pla Parcial; pel front Nord, amb vial; pel front Oest, amb entitat numero E2   i pel front Est, 
amb parcel·la resultant numero 10. 
Té una quota de participació del 50% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
Entitat número E2. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 26 metres de fons (21 + 5 
de talús) per uns 10,40 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 270,40 m², i 
amb 100,30 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del 
Pla Parcial; pel front Nord, amb vial ; pel front Oest, amb parcel·la resultant numero 12  i pel 
front Est, amb entitat numero E1. 
Té una quota de participació del 50% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 

TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 

 
FINCA NÚMERO 12 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número 12.- Indivisible. Finca urbana, de forma trapezoïdal, de 26 
metres de fons (21 + 5 de talús) per uns 23.09 metres aproximadament d’ample al punt 
mig, amb una superfície de 600,50 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can 
Gassiot II”. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front 
Nord, amb vial i zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Oest, amb zona d’Espai Lliure 
del Pla Parcial i pel front Est, amb parcel·la resultant numero 11. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 01-HLL), amb 300,60 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 8,551%, equivalent a 28.882,15 euros. 
 
Sobre la parcel·la s’estableix el règim de propietat horitzontal per regular el seu ús i la 
distribució dels seus 3 habitatges. 
 
Entitat número E1. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 26 metres de fons (21 + 5 
de talús) per uns 9,43 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 245,20 m², i amb 
100,20 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla 
Parcial; pel front Nord, amb vial; pel front Oest, amb entitat numero E2   i pel front Est, amb 
parcel·la resultant numero 11. 
Té una quota de participació del 33.33% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
Entitat número E2. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 26 metres de fons (21 + 5 
de talús) per uns 5.33 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 138.70 m², i amb 
100,20 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla 
Parcial; pel front Nord, amb vial ; pel front Oest, amb entitat numero E3  i pel front Est, amb 
entitat numero E1. 
Té una quota de participació del 33.34% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
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Entitat número E3. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 26 metres de fons (21 + 5 
de talús) per uns 8.33 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 216.60 m², i amb 
100,20 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla 
Parcial; pel front Nord, amb vial i amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Oest, amb 
zona d’Espai Lliure del Pla Parcial  i pel front Est, amb entitat numero E2. 
Té una quota de participació del 33.33% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 

TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 

 
FINCA NÚMERO 13 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número 13.- Indivisible. Finca urbana, de forma trapezoïdal, de 25 
metres de fons (21 + 4 de talús) per uns 25.70 metres aproximadament d’ample al punt mig 
, amb una superfície de 643.45 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot 
II”. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Nord, amb 
vial; pel front Oest, amb parcel·la resultant numero 14   i pel front Est, amb zona d’Espai 
Lliure del Pla Parcial. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 01 HPOc), amb 287,60 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 7,775%, equivalent a 26.261,11 euros. 
 
Sobre la parcel·la s’estableix el règim de propietat horitzontal per regular el seu ús i la 
distribució dels seus 3 habitatges. 
 
Entitat número E1. Parcel·la de terreny de forma trapezoïdal de 25 metres de fons (21 + 4 
de talús) per uns 12.07 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 301.80 m², i 
amb 95.87 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del 
Pla Parcial; pel front Nord, amb vial; pel front Oest, amb entitat numero E2 i pel front Est, 
amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial. 
Té una quota de participació del 33.33% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
Entitat número E2. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 25 metres de fons (21 + 4 
de talús) per uns 5.33 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 133.35 m², i amb 
95.87 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla 
Parcial; pel front Nord, amb vial ; pel front Oest, amb entitat numero E3  i pel front Est, amb 
entitat numero E1. 
Té una quota de participació del 33.34% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
Entitat número E3. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 25 metres de fons (21 + 4 
de talús) per uns 8.30 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 207.35 m², i amb 
95.87 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla 
Parcial; pel front Nord, amb vial; pel front Oest, amb parcel·la resultant numero 14  i pel 
front Est, amb entitat numero E2. 
Té una quota de participació del 33.33% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
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ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO 14 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número 14.- Indivisible. Finca urbana, de forma trapezoïdal, de 25 
metres de fons (21 + 4 de talús) per uns 21.95 metres aproximadament d’ample al punt 
mig, amb una superfície de 549.00 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can 
Gassiot II”. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front 
Nord, amb vial; pel front Oest, amb parcel·la resultant numero 15   i pel front Est, amb 
parcel·la resultant numero 13. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 01 HPOc), amb 287,60 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 7,775%, equivalent a 26.261,11 euros. 
 
Sobre la parcel·la s’estableix el règim de propietat horitzontal per regular el seu ús i la 
distribució dels seus 3 habitatges. 
 
Entitat número E1. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 25 metres de fons (21 + 4 
de talús) per uns 8.33 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 208.30 m², i amb 
95.87 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla 
Parcial; pel front Nord, amb vial; pel front Oest, amb entitat numero E2 i pel front Est, amb 
parcel·la resultant numero 13. 
Té una quota de participació del 33.33% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
Entitat número E2. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 25 metres de fons (21 + 4 
de talús) per uns 5.33 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 133.35 m², i amb 
95.87 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla 
Parcial; pel front Nord, amb vial ; pel front Oest, amb entitat numero E3  i pel front Est, amb 
entitat numero E1. 
Té una quota de participació del 33.34% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
Entitat número E3. Parcel·la de terreny de forma trapezoïdal de 25 metres de fons (21 + 4 
de talús) per uns 8.30 m. aproximadament d’ample al seu punt mig, amb una superfície de 
207.35 m², i amb 95.87 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona 
d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Nord, amb vial; pel front Oest, amb parcel·la resultant 
numero 15  i pel front Est, amb entitat numero E2. 
Té una quota de participació del 33.33% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
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FINCA NÚMERO 15 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número 15.- Indivisible. Finca urbana, de forma trapezoïdal, de 25 
metres de fons (21 + 4 de talús) per uns 21.96 metres aproximadament d’ample al punt 
mig, amb una superfície de 549 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot 
II”. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Nord, amb 
vial; pel front Oest, amb parcel·la resultant numero 16   i pel front Est, amb parcel·la 
resultant numero 15. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 01 HPOg), amb 335.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,0%, equivalent a 0,0 euros. 
 
Sobre la parcel·la s’estableix el règim de propietat horitzontal per regular el seu ús i la 
distribució dels seus 3 habitatges. 
 
Entitat número E1. Parcel·la de terreny de forma trapezoïdal de 25 metres de fons (21 + 4 
de talús) per uns 8.29 m. aproximadament d’ample al seu punt mig, amb una superfície de 
207.30 m², i amb 111.67 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona 
d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Nord, amb vial; pel front Oest, amb entitat numero E2 
i pel front Est, amb parcel·la resultant numero 14. 
Té una quota de participació del 33.33% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
Entitat número E2. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 25 metres de fons (21 + 4 
de talús) per uns 5.33 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 133.30 m², i amb 
111.67 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla 
Parcial; pel front Nord, amb vial ; pel front Oest, amb entitat numero E3  i pel front Est, amb 
entitat numero E1. 
Té una quota de participació del 33.34% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
Entitat número E3. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 25 metres de fons (21 + 4 
de talús) per uns 8.34 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 208.40 m², i amb 
111.67 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla 
Parcial; pel front Nord, amb vial; pel front Oest, amb parcel·la resultant numero 16  i pel 
front Est, amb entitat numero E2. 
Té una quota de participació del 33.33% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Ajuntament de Molló en concepte de 
cessió obligatòria i gratuïta del Pla Parcial Can Gassiot II. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
FINCA NÚMERO 16 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número 16.- Indivisible. Finca urbana, de forma trapezoïdal, de 25 
metres de fons (21 + 4 de talús) per uns 35.64 metres aproximadament d’ample al punt 
mig, amb una superfície de 890.70 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can 
Gassiot II”. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front 
Nord, amb vial; pel front Oest, amb terreny propietat de Montserrat Bruel Carreras, (exterior 
al Pla Parcial)  i pel front Est, amb parcel·la resultant numero 15. 
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Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 01 HPOg), amb 446.80 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,0%, equivalent a 0,0 euros. 
 
Sobre la parcel·la s’estableix el règim de propietat horitzontal per regular el seu ús i la 
distribució dels seus 4 habitatges. 
 
Entitat número E1. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 25 metres de fons (21 + 4 
de talús) per uns 8.24 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 206.00 m², i amb 
111.70 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla 
Parcial; pel front Nord, amb vial; pel front Oest, amb entitat numero E2 i pel front Est, amb 
parcel·la resultant numero 15. 
Té una quota de participació del 25% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
Entitat número E2. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 25 metres de fons (21 + 4 
de talús) per uns 5.25 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 131.15 m², i amb 
111.70 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla 
Parcial; pel front Nord, amb vial ; pel front Oest, amb entitat numero E3  i pel front Est, amb 
entitat numero E1. 
Té una quota de participació del 25% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
Entitat número E3. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 25 metres de fons (21 + 4 
de talús) per uns 5.25 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 131.15 m², i amb 
111.70 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del Pla 
Parcial; pel front Nord, amb vial; pel front Oest, amb entitat numero E4  i pel front Est, amb 
entitat numero E2. 
Té una quota de participació del 25% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
Entitat número E4. Parcel·la de terreny de forma rectangular de 25 metres de fons (21 + 4 
de talús) per uns 16.90 m. aproximadament d’ample, amb una superfície de 422.40 m², i 
amb 111.70 m² de sostre edificable. CONFRONTA: pel front Sud, amb zona d’Espai Lliure del 
Pla Parcial; pel front Nord, amb vial i amb zona d’Espai Lliure del Pla Parcial; pel front Oest, 
amb terreny propietat de Montserrat Bruel Carreras (exterior al Pla Parcial)  i pel front Est, 
amb entitat numero E3. 
Té una quota de participació del 25% sobre els elements comuns, el sostre edificable i la 
quota d’urbanització. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO 17 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número 17.- Peça de terra destinada a zona verda o Espai Lliure, de 
forma molt irregular, amb una superfície de 3657.77 m2, situada en el municipi de Molló, Pla 
Parcial “Can Gassiot II”. CONFRONTA: pel front Sud, amb l’Urbanització existent Can 
Gassiot; pel front Nord, amb resta de la finca base; pel front Oest, amb vials del Pla Parcial i 
parcel·les resultants  i pel front Est, amb camí ramader. 
 
Qualificació urbanística Zona Verda, espai lliure. 
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La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,0%, equivalent a 0,0 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a l’Ajuntament de Molló, en concepte de 
cessió gratuïta i obligatòria del Pla Parcial Can Gassiot II. 
 
 
 
FINCA NÚMERO 18 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número 18.- Peça de terra destinada a Zona Verda, de forma molt 
irregular, amb una superfície de 6865.45 m2, situada en el municipi de Molló, Pla Parcial 
“Can Gassiot II”. CONFRONTA: pel front Sud, amb vials del Pla Parcial i parcel·les resultants; 
pel front Nord, amb resta de la finca base, i amb terreny propietat de Montserrat Bruel 
Carreras; pel front Oest, amb terreny propietat de Montserrat Bruel Carreras  i pel front Est, 
amb vials del Pla Parcial i parcel·les resultants. 
 
Qualificació urbanística Zona Verda, espai lliure. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,0%, equivalent a 0,0 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a l’Ajuntament de Molló. 
 
 
 
FINCA NÚMERO 19 
 
DESCRIPCIÓ:  
Parcel·la número 19.- Peça de terra destinada a Zona Verda, de forma molt irregular, amb 
una superfície de 1325.78 m2, situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial del Pla Parcial; pel front Nord, amb parcel·les 
resultants; pel front Oest, amb  vials del Pla Parcial i parcel·les resultants  i pel front Est, 
amb vials del Pla Parcial. 
 
Qualificació urbanística Zona Verda, espai lliure. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,0%, equivalent a 0,0 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a l’Ajuntament de Molló. 
 
 
 
FINCA NÚMERO 20 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número 20.- Peça de terra destinada a Zona Verda, de forma molt 
irregular, amb una superfície de 817.00 m2, situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can 
Gassiot II”. CONFRONTA:pel front Sud, amb vial ¡ Zona Verda de l’Urbanització “Can 
Gassiot”, mitjançant mur amb parcel·les de l’Urbanització Camí de Favars; pel front Nord, 
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amb vials del Pla Parcial; pel front Oest, amb vials del Pla Parcial;  i pel front Est, amb vial 
del Pla Parcial ¡ Zona Verda de l’Urbanització “Can Gassiot”. 
 
Qualificació urbanística Zona Verda, espai lliure. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,0%, equivalent a 0,0 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a l’Ajuntament de Molló. 
 
 
 
FINCA NÚMERO 21 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número 21.- Peça de terra destinada a Vials, amb una superfície de 
3030.75 m2, situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. Una part és la 
continuació Nord del vial principal de la Urbanització “Can Gassiot” , ja cedit a l’Ajuntament 
de Molló, i les altres parts son: a l’Est del sector, dos vials secundaris que donen accés a les 
parcel·les resultants 1, 2, i 3 , i 6, 7 i 8, i les seves places d’aparcament, i a l’Oest, dos 
secundaris que donen accés a les parcel·les resultants 4 i 5, i 9, 10, 11 i 12, i les seves 
places d’aparcament.  
 
Qualificació urbanística Vial. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,0%, equivalent a 0,0 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a l’Ajuntament de Molló. 
 
 
 
FINCA NÚMERO 22 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número 22.- Peça de terra destinada a Vials, amb una superfície de 
1124.25 m2, situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. Una part és el vial 
que dona accés a les parcel·les resultants 13, 14, 14 i 16, i les seves places d’aparcament, i 
l’altra part és la continuació del camí ramader que travessa la Urbanització de Est a Oest.  
 
Qualificació urbanística Vial. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,0%, equivalent a 0,0 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a l’Ajuntament de Molló. 
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FINCA NÚMERO G1 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G1.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 5 metres d’ample, amb una 
superfície de 35 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G2  i pel front Est, amb Zona Verda del Pla 
Parcial. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0.427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G2 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G2.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G3  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G1. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G3 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G3.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G4  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G2. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
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La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G4 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G4.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G5  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G3. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G5 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G5.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G6  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G4. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
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FINCA NÚMERO G6 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G6.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 5 metres d’ample, amb una 
superfície de 35 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb Zona Verda del Pla Parcial  i pel front Est, amb parcel·la resultant numero 
G5. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G7 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G7.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 5 metres d’ample, amb una 
superfície de 35 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb Zona Verda del Pla Parcial  i pel front Est, amb parcel·la resultant numero 
G8. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G8 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G8.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G9  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G7. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
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La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G9 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G9.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G10  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G8. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G10 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G10.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 5 metres d’ample, amb una 
superfície de 35 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb Zona Verda del Pla Parcial  i pel front Est, amb parcel·la resultant numero 
G9. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
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FINCA NÚMERO G11 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G11.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 5 metres d’ample, amb una 
superfície de 35 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb Zona Verda del Pla Parcial  i pel front Est, amb parcel·la resultant numero 
G12. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G12 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G12.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G13  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G11. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G13 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G13.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G14  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G12. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
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La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G14 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G14.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G15  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G13. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G15 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G15.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G16  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G14. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
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FINCA NÚMERO G16 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G16.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 5 metres d’ample, amb una 
superfície de 35 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb Zona Verda del Pla Parcial  i pel front Est, amb parcel·la resultant numero 
G15. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G17 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G17.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 5 metres d’ample, amb una 
superfície de 35 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb Zona Verda del Pla Parcial  i pel front Est, amb parcel·la resultant numero 
G18. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G18 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G18.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G19  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G17. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
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La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,427%, equivalent a 1.442.25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G19 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G19.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G20  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G18. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G20 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G20.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G21  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G19. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0.427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
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FINCA NÚMERO G21 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G21.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G22  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G20. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G22 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G22.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G23  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G21. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G23 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G23.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G24  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G22. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
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La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G24 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G24.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G25  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G23. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G25 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G25.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 5 metres d’ample, amb una 
superfície de 35 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb Zona Verda del Pla Parcial  i pel front Est, amb parcel·la resultant numero 
G24. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HLL), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,427%, equivalent a 1.442,25 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
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FINCA NÚMERO G26 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G26.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 5 metres d’ample, amb una 
superfície de 35 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G27  i pel front Est, amb Zona Verda del Pla 
Parcial. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HPOc), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,406%, equivalent a 1.371,32 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G27 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G27.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G28  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G26. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HPOc), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,406%, equivalent a 1.371,32 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G28 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G28.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G29  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G27. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HPOc), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
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La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,406%, equivalent a 1.371,32 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G29 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G29.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G30  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G28. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HPOc), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,406%, equivalent a 1.371,32 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G30 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G30.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G31  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G29. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HPOc), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,406%, equivalent a 1.371,32 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
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FINCA NÚMERO G31 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G31.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 5 metres d’ample, amb una 
superfície de 35 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb Zona Verda del Pla Parcial  i pel front Est, amb parcel·la resultant numero 
G30. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HPOc), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,406%, equivalent a 1.371,32 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G32 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G32.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 5 metres d’ample, amb una 
superfície de 35 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb Zona Verda del Pla Parcial  i pel front Est, amb parcel·la resultant numero 
G33. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HPOg), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,0%, equivalent a 0,0 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G33 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G33.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G34  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G32. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HPOg), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
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La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,0%, equivalent a 0,0 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G34 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G34.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G35  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G33. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HPOg), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,0%, equivalent a 0,0 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G35 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G35.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G36  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G34. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HPOc), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,0%, equivalent a 0,0 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
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FINCA NÚMERO G36 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G36.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G37  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G35. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HPOg), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,0%, equivalent a 0,0 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
FINCA NÚMERO G37 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G37.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 3 metres d’ample, amb una 
superfície de 21 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb parcel·la resultant numero G38  i pel front Est, amb parcel·la resultant 
numero G36. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HPOg), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,0%, equivalent a 0,0 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
 
 
 
 
FINCA NÚMERO G38 
 
DESCRIPCIÓ: Parcel·la número G38.- Indivisible. Finca urbana, destinada a plaça 
d’aparcament, de forma rectangular, de 7 metres de fons  per 5 metres d’ample, amb una 
superfície de 35 m2,  situada en el municipi de Molló, Pla Parcial “Can Gassiot II”. 
CONFRONTA: pel front Sud, amb vial; pel front Nord, amb Zona Verda del Pla Parcial; pel 
front Oest, amb Zona Verda del Pla Parcial  i pel front Est, amb parcel·la resultant numero 
G37. 
 
Qualificació urbanística Zona Habitatges Agrupats (clau 02 HPOg), amb 15.00 m2 de sostre 
edificable. 
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La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació 
és del 0,0%, equivalent a 0,0 euros. 
 
TÍTOL D’ADJUDICACIÓ: Per subrogació real de la finca aportada número 1, de la registral 
793. 
 
ADJUDICATARI: S’adjudica  en plena propietat a Devesa de Santa Creu S.L. 
 
TRASLLAT DE CÀRREGUES: Sense càrregues. 
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DOCUMENT IV: TAXACIÓ DELS DRETS, EDIFICACIONS O CONSTRUCCIONS QUE CAL 
ENDERROCAR 
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VALORACIÓ D’INDEMNITZACIONS 
 
Els terrenys inclosos dins la unitat reparcel·lable són d’idèntiques característiques entre tots 

ells. 

 
No hi ha dins del sector cap element ni construcció afectats (tanques, construccions ) 
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DOCUMENT V: COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL 
 



 

 50

1- CONCEPTE DE COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL 
 
El Compte de Liquidació Provisional determina l’aportació financera que ha d’imposar-se sobre 
les diferents  parcel·les resultants com a conseqüència dels costos de l’actuació. “Les despeses 
d’urbanització es reparteixen entre les persones adjudicatàries de les finques resultants de la 
reparcel·lació en proporció al valor d’aquestes.” (art. 120.55 del DL 1/2010) 
 
 
Inclou, d’acord amb l’establert a l’art 120.1 del DL 1/2010: 
- la totalitat de les obres d’urbanització,  
- les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions i la destrucció de 

plantacions, d’obres i instal·lacions que siguin exigits per l’execució dels plans,  
- les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d’activitats,  
- el cost dels projectes,  
- les despeses de formalització i inscripció en els registres públics, 
- les despeses de gestió, 
- les indemnitzacions procedents per l’extinció de drets reals o personals, 
- les despeses generades per l’efectivitat del dret a reallotjament. 
 
Inclou també les compensacions que procedeixin per diferència d’adjudicació i que hagin de 
compensar-se en metàl·lic, d’acord amb el que disposen els arts 126.1.e de la Llei 1/2010. ”Les 
diferències d’adjudicació han d’ésser objecte de compensació econòmica entre les persones 
interessades, el valor de la qual s’ha de fixar atenint-se al preu de les parcel·les resultants que 
els haurien correspost si l’adjudicació hagués estat possible”. 
 
El Compte de Liquidació Provisional fixa la quota de participació en el repartiment de costos 
d’urbanització per a cada una de les finques resultants, així com la valoració estimativa i 
distribució dels esmentats costos. 
 

2.- VALORACIÓ ECONÒMICA 

2.1. Costos de la urbanització 
 
El cost global de les obres d’urbanització del sector és el corresponent al pressupost d’execució 
material del projecte d’urbanització aprovat, que és de 328.874, 91 € més els 8.888,51 € del 
pressupost de seguretat.  
 

Aquesta quantitat és provisional, pendent de la liquidació definitiva de les obres 

d’urbanització.  

2.2. Costos de Projectes 
 
Al tractar-se d’una reparcel·lació de propietari únic, no cal repartir els costos dels projectes 
ja efectuats, tals  com els honoraris professionals de redacció del projecte i topografia així 
com els costos d’acreditació notarial i de Registre de la Propietat. 
 

2.3. Compensacions en metàl·lic 
 
No hi ha diferència  entre el sostre adjudicat i el que correspondria com a adjudicació teòrica, 
pel que no caldrà compensar-ne el seu valor en el compte de liquidació provisional. 
 
 

3. COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL 
 
De conformitat amb el disposat en l’article 149, i d’acord amb els pactes i amb el contingut 
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en els quadres precedents, l’aportació financera que ha d’imputar-se a cada parcel·la 
resultant, amb indicacions del seu titular, és continguda en el següent quadre. 
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PROJECTE REPARCEL.LACIÓ PLA PARCIAL "CAN GASSIOT II"

FINQUES APORTADES FINQUES ADJUDICADES COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL
NUM. DADES CADASTRALS DRETS FINQUES NUM. VALOR VALOR DIF. APROFITAMENT  COSTOS COMPTE
Finca Referència Sup topo- Sup coef Valoració coef Adj teòrica qualif Finca Coef Sup Edif Coef QUOTA URB Diferència apr URBANITZACIÓ LIQUIDACIÓ
Plànol Cadastral gràfica total aportada valor m2 eq dret % U.V. urb Plànol propietat m2 m2 st homog Coef (CF) U. Valor % U. V. excés euros Euros Euros

Devesa de Santa Creu SL 1 17114A005000810000UD 26.083,77 26.083,77 1,00 26.083,77 90,0% 3514,14 01HLL 1 100% 550,80 200,60 1,00 1,00 200,60 5,708% -19.279,54 -19.279,54 
01HLL 2 100% 523,70 200,60 1,00 1,00 200,60 5,708% -19.279,54 -19.279,54 
01HLL 3 100% 688,40 200,60 1,00 1,00 200,60 5,708% -19.279,54 -19.279,54 
01HLL 4 100% 614,90 200,60 1,00 1,00 200,60 5,708% -19.279,54 -19.279,54 
01HLL 5 100% 596,15 200,60 1,00 1,00 200,60 5,708% -19.279,54 -19.279,54 
01HLL 6 100% 591,30 200,60 1,00 1,00 200,60 5,708% -19.279,54 -19.279,54 
01HLL 7 100% 491,10 200,60 1,00 1,00 200,60 5,708% -19.279,54 -19.279,54 
01HLL 8 100% 475,30 200,60 1,00 1,00 200,60 5,708% -19.279,54 -19.279,54 
01HLL 9 100% 616,50 200,60 1,00 1,00 200,60 5,708% -19.279,54 -19.279,54 
01HLL 10 100% 540,10 200,60 1,00 1,00 200,60 5,708% -19.279,54 -19.279,54 
01HLL 11 100% 538,00 200,60 1,00 1,00 200,60 5,708% -19.279,54 -19.279,54 
01HLL 12 100% 600,50 300,60 1,00 1,00 300,60 8,551% -28.882,15 -28.882,15 

01HPOc 13 100% 643,45 287,60 1,00 0,95 273,22 7,775% -26.261,11 -26.261,11 
01HPOc 14 100% 549,00 287,60 1,00 0,95 273,22 7,775% -26.261,11 -26.261,11 

02HLL G1 100% 35,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G2 100% 21,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G3 100% 21,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G4 100% 21,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G5 100% 21,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G6 100% 35,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G7 100% 35,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G8 100% 21,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G9 100% 21,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G10 100% 35,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G11 100% 35,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G12 100% 21,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G13 100% 21,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G14 100% 21,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G15 100% 21,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G16 100% 35,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G17 100% 35,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G18 100% 21,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G19 100% 21,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G20 100% 21,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G21 100% 21,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G22 100% 21,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G23 100% 21,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G24 100% 21,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 
02HLL G25 100% 35,00 15,00 1,00 1,00 15,00 0,427% -1.442,25 -1.442,25 

02HPOc G26 100% 35,00 15,00 1,00 0,95 14,25 0,406% -1.371,32 -1.371,32 
02HPOc G27 100% 21,00 15,00 1,00 0,95 14,25 0,406% -1.371,32 -1.371,32 
02HPOc G28 100% 21,00 15,00 1,00 0,95 14,25 0,406% -1.371,32 -1.371,32 
02HPOc G29 100% 21,00 15,00 1,00 0,95 14,25 0,406% -1.371,32 -1.371,32 
02HPOc G30 100% 21,00 15,00 1,00 0,95 14,25 0,406% -1.371,32 -1.371,32 
02HPOc G31 100% 35,00 15,00 1,00 0,95 14,25 0,406% -1.371,32 -1.371,32 

26.083,77 26.083,77 90,0% 3.514,14 8.810,20 3.514,14 100,0% 0,00 0,000% -0,00 -337.763,42 -337.763,42 

Ajuntament 10,0% 390,46 01HPOg 15 100% 549,00 335,00 1,00 0,44 147,50 0,00%
01HPOg 16 100% 890,70 446,80 1,00 0,44 196,73 0,00%
02HPOg G32 100% 35,00 15,00 1,00 0,44 6,60 0,00%
02HPOg G33 100% 21,00 15,00 1,00 0,44 6,60 0,00%
02HPOg G34 100% 21,00 15,00 1,00 0,44 6,60 0,00%
02HPOg G35 100% 21,00 15,00 1,00 0,44 6,60 0,00%
02HPOg G36 100% 21,00 15,00 1,00 0,44 6,60 0,00%
02HPOg G37 100% 21,00 15,00 1,00 0,44 6,60 0,00%
02HPOg G38 100% 35,00 15,00 1,00 0,44 6,60 0,00%

0,00 0,00 10,0% 390,46 1.614,70 390,46 0,0000% 0,00 0,000% 0,00 0,00 0,00

TOTAL Total 26.083,77 3.904,60 Total 10.424,90 4.434,2 3.904,60 100,00% 0,0 337.763,42 337.763,42
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DOCUMENT VI: PLÀNOLS 

  













 PROPIETARI                               FINQUES NUM.       
                                                          qualif Finca     Coef       Sup Edif 

                                                      urb Plànol  propietat        m2 m2 st 
Devesa de Santa Creu S.L.               01HLL 1 100% 550,80 200,60
Devesa de Santa Creu S.L.               01HLL 2 100% 523,70 200,60
Devesa de Santa Creu S.L.               01HLL 3 100% 688,40 200,60
Devesa de Santa Creu S.L.               01HLL 4 100% 614,90 200,60
Devesa de Santa Creu S.L.               01HLL 5 100% 596,15 200,60
Devesa de Santa Creu S.L.               01HLL 6 100% 591.30 200,60
Devesa de Santa Creu S.L.               01HLL 7 100% 491.10 200,60
Devesa de Santa Creu S.L.               01HLL 8 100% 475,30 200,60
Devesa de Santa Creu S.L.               01HLL 9 100% 616.50 200,60
Devesa de Santa Creu S.L.               01HLL 10 100% 540.10 200,60
Devesa de Santa Creu S.L.               01HLL 11 100% 538,00 200,60
Devesa de Santa Creu S.L.               01HLL 12 100% 600,50 300,60
Devesa de Santa Creu S.L.            01HPOc 13 100% 643.45 287,60
Devesa de Santa Creu S.L.            01HPOc 14 100% 549.00 287,60
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G1 100% 35,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G2 100% 21,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G3 100% 21,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G4 100% 21,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G5 100% 21,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G6 100% 35,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G7 100% 35,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G8 100% 21,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G9 100% 21,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G10 100% 35,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G11 100% 35,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G12 100% 21,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G13 100% 21,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G14 100% 21,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G15 100% 21,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G16 100% 35,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G17 100% 35,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G18 100% 21,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G19 100% 21,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G20 100% 21,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G21 100% 21,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G22 100% 21,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G23 100% 21,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G24 100% 21,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.               02HLL G25 100% 35,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.            02HPOc G26 100% 35,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.            02HPOc G27 100% 21,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.            02HPOc G28 100% 21,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.            02HPOc G29 100% 21,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.            02HPOc G30 100% 21,00 15,00
Devesa de Santa Creu S.L.            02HPOc G31 100% 35,00 15,00
                                                      FINQUES NUM.       

                                                   qualif Finca Coef Sup Edif 
                                                urb Plànol propietat m2 m2 st 

Ajuntament de Molló                       01HPOg 15 100% 549,00 335,00
Ajuntament de Molló                       01HPOg 16 100% 890,70 446,80
Ajuntament de Molló                       02HPOg G32 100% 35,00 15,00
Ajuntament de Molló                       02HPOg G33 100% 21,00 15,00
Ajuntament de Molló                       02HPOg G34 100% 21,00 15,00
Ajuntament de Molló                       02HPOg G35 100% 21,00 15,00
Ajuntament de Molló                       02HPOg G36 100% 21,00 15,00
Ajuntament de Molló                       02HPOg G37 100% 21,00 15,00
Ajuntament de Molló                       02HPOg G38 100% 35,00 15,00




