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1.   OBJECTE 

L’objecte d’aquest document és la redacció del projecte de reparcel·lació del PAU-6 
Can Merlès – UA-CM2, del municipi de Lliçà d’Amunt, a la comarca del Vallès 
Oriental. 

2.   ANTECEDENTS 

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va adjudicar a l’empresa 
PAYJECT XXI la realització del projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació CM-1 
del PERI de Can Merlès en la sessió del dia 20 de desembre de 2004. 

Donat el transcurs de temps d’ençà de la redacció de l’esmentat document i dels 
canvis de planejament, és necessari la redacció d’un document de reparcel·lació 
actualitzat a l’actual normativa urbanística vigent en l’àmbit de Can Merlès d’ençà el 
16 de març de 2015 (data de publicació del POUM vigent) i al canvi de sistema de 
l’àmbit UA-CM2 que es va aprovar durant el transcurs de l’any 2019. 

2.1.   Tramitació del projecte de reparcel·lació 

Aquest document de reparcel·lació del PAU 6 Can Merlès UA-CM2 es redacta 
aplicant el Pla Especial d’Ordenació del Nucli Rural de Can Merlès, aprovat 
definitivament per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt el 27 de gener de 2000 i per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la sessió del 28 de juny de l’any 2000. 

Aquesta unitat també compta amb l’aprovació definitiva d’un projecte d’urbanització 
per a tot el barri de Can Merlès aprovat definitivament, per la Junta de Govern de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt en data 2 d’abril de 2003, el pressupost del qual va ser 
revisat segons les bases de preus actuals, a principis de l’any 2016. 
 

El Polígon d’Actuació Urbanística 6 Can Merlès està constituït per dues subzones 
definides i diferenciades en el Pla Especial que s’han mantingut en la vigent fitxa del 
PAU-6 del POUM. El present projecte de reparcel·lació afecta a l’anomenada subzona 
CM-2 de Can Merlès. 
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3.   ÀMBIT 

3.1.   Descripció de l’àmbit reparcel·lable 

El polígon d’actuació urbanística 6 UA- CM-2 de Can Merlès es troba situat a l’Oest 
del Camí de Can Merlès al costat nord de la carretera BV-1432 de Granollers a Lliçà 
d’Amunt. 

Limita al Nord amb sòl no urbanitzable que correspon a la parcel·la 192 propietat de 
La Serra de Salsellas SL, la parcel·la 64 propietat de Merce Guri Flaque i la parcel·la 
202, polígon 11 del cadastre de rústica. Al Nord-oest amb sòl no urbanitzable que 
correspon a la parcel·la 61 del polígon 11 del cadastre de rústica propietat de Josefa 
Ramon Ribell. Al Sud amb sòl no urbanitzable que correspon a la  parcel·la 27 
propietat de Josefa Ramon Ribell i la 28 propietat de La Serra de Salsellas SL del 
polígon 10 i la 57 del polígon 11 propietat de Jaume Roca Padrós. A l’Est amb sòl no 
urbanitzable que correspon al polígon 11 del cadastre de rústica, la parcel·la 92 
propietat de La Serra de Salselles SL, la parcel·la 60 propietat de Josep Rodoreda 
Mompart i la 58 propietat de Josefa Ramon Ribell . 

L’accés al polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès, UA-CM2 és pel camí de Can 
Merlès, a l’interior consta d’una era, amb un carrer que gira cap al sud. La Unitat 
d’Actuació consta d’un sol carrer que està pendent d’urbanitzar, amb un total de 12 
finques. 

3.2.   Superfície 

La superfície total del polígon d’actuació urbanística 6 - Can Merlès UA-CM2, és 
de 10,034 Ha segons el Pla Especial d’Ordenació del Nucli Rural de Can Merlès. I la 
superfície total de la subzona CM.1 és de 6.965,11 m2, segons el mateix Pla Especial. 
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3.3.   Nivell d’urbanització 

La zona de l’actuació es troba força consolidada, però no disposa dels serveis 
necessaris per a la completa urbanització. 

Actualment, el sector compta tan sòls amb la xarxa elèctrica, que hi arriben per via 
aèria, i la xarxa d’aigua potable que va canalitzada. Però no disposa d’altres serveis, 
com el clavegueram, enllumenat, etc.. així com la pavimentació del sistema viari 
complet. 

El projecte d’urbanització aprovat definitivament, contempla i pressuposta les 
actuacions necessàries per a la completa urbanització dels sectors, com serien; el 
soterrament de totes les línies, la instal·lació de la xarxa de clavegueram i 
d’enllumenat i la pavimentació del sistema viari complet, així com el condicionament 
de l’era adequant-la en plaça. 

 

4.   PLANEJAMENT VIGENT  

És d’aplicació el vigent PLA D’ORDENACIÓ URBANA MUNICIPAL de LLIÇA 
D’AMUNT aprovat definitivament el dia 4 de juny de 2014 i publicat el dia 16 de març 
de 2015, que recull la fitxa del PAU-6  que conté els criteris del PLA ESPECIAL 
d’ORDENACIÓ DEL NUCLI RURAL DE LA U.A.-CM2 DE Can Merlès dins el marc de 
la REVISIÓ-ADAPTACIÓ DEL PLA GENERAL de LLIÇA D’AMUNT (TEXT REFÓS), 
que es va aprovar definitivament el 27 de gener de 2000. 

El present Projecte de Reparcel·lació es redacta seguint els preceptes que 
estableixen els articles 124 i següents del Capítol III del Decret 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

La fitxa del PAU-6 Can Merlès, que conté el POUM vigent, estableix les condicions 
concretes de desenvolupament que caldrà seguir per poder arribar a consolidar 
l’àmbit amb tots els serveis urbans i garantint les reserves de sòl públic. 

Es tracta d’una reparcel·lació bàsicament econòmica, ja que el present document no 
preveu adjudicar finques resultants que difereixin de l’emplaçament i tamany de les 
finques aportades, ja que l’àmbit es troba completament consolidat pel que fa a 
l’estructura de la propietat. 
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4.1.   Sistema d’actuació 

El sistema d’actuació en l’àmbit UA-CM2 del PAU-6 “Can Merlès” és el de 
cooperació, segons es va establir durant el transcurs de l’any 2019 per tal de facilitar 
el seu desenvolupament a través de la gestió municipal. 

4.2.   Paràmetres urbanístics 

D’acord amb l’aprovació definitiva del PLA D’ORDENACIÓ URBANA MUNICIPAL 
aprovat definitivament l’any 2014, es regularà mitjançant la normativa de la Zona 6: 
Nuclis que reculla la subzona 6a de Can Merlès i la Zona d’edificació unifamiliar 
aïllada (3b): 
 
“Secció sisena. Zona 6: Nuclis 
 
Art. 188 Definició i objectius 
1. Aquesta zona inclou aquells antics nuclis habitats d’orígen agrícola o rural, que han assolit 
un nivell suficient de consolidació urbana i que cal regular en la seva dinàmica de 
desenvolupament. 
 
2. Els objectius del Pla en aquesta zona són: 
a) Mantenir i ampliar els nivells de consolidació urbana assolits tot conservant el seu caràcter 
tradicional i la personalitat de cada nucli. 
b) Fomentar els processos de reforma i millora o, en el seu cas, de substitució de les 
edificacions. 
c) Facilitar la implantació dels elements d’urbanització, serveis, dotacions i espais lliures 
necessàries. 
 
3. El tipus d’ordenació és el d’edificació aïllada o atípica, segons els casos. 
 
Art. 189 Subzones 
1. Aquest Pla assigna una regulació específica i pròpia a cada un dels nuclis tradicionals 
delimitats, d’acord amb les segünets subzones: 
 
a) Subzona 6a: can Merlès 
b) Subzona 6b: can Ribell 
c) Subzona 6c: raval d’en Xicota 
 
2. Cada subzona integra la ordenació aprovada anteriorment tant pel que fa a la normativa 
d’aplicació com a la regulació gràfica i numèrica continguda en les fitxes normatives 
corresponents a cada polígon, o en els plànols d’ordenació del present Pla. 
 
3. El raval d’en Xicota es classifica directament en sòl urbà. Can Merlès i can Ribell queden 
subjectes a l’execució d’un polígon d’actuació urbanística: 
 
PAU-6 Can Merlès 
PAU-7 Can Ribell 
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Art. 190 Regulació de la subzona 6a: can Merlès 
 

1. S’integra la normativa urbanística derivada del Pla especial del nucli rural de can 
Merlès, aprovat definitivament amb data de 28 de juny de 2000 (DOGC 13/09/2000): 

a. L’altura màxima de l’edificació serà de una planta baixa i una planta pis 
(PB+1P), corresponent a 7,50 metres. Es permeten les plantes destinades a 
golfes. 

b. Coberta: inclinada a una o dos aigües, de material ceràmic (teula aràbiga) i un 
pendent màxim del 30%. Es prohibeixen les de materials de fibrociment, xapa o 
anàlegs. 

c. Materials de façana: pedra; estucat; arrebossat i pintat. Les llindes, brancals i 
ampits es poden resoldre amb elements de pedra o ceràmica. 

d. Cossos sortints: no es permeten les tribunes a l’espai públic. El ràfec 
sobresortirà com a màxim del pla de façana 0,50 metres i es permetran els 
cossos volats i balcons amb les següents limitacions:  

i. voladís màxim 30 cm; 
ii. amplada < 1,40 metres; 
iii. cantell llosa < 12 cm; 
iv. barana calada de fossa. 

e. Composició de façana: façanes planes (sense reculades); superfície obertures 
< 35% superfície façana; obertures disposades segons eixos verticals; 
obertures de forma predominantment vertical. 

f. Cossos auxiliars: de planta baixa, no es poden destinar a ús d’habitatge; el 
gàlib màxim d’ocupació serà com a màxim del 50% de la parcel.la sobrant; 
coberta plana o inclinada amb un pendent inferior al 30%. 

g. Tanques: a l’espai públic, tindran una altura màxima de 3,00 metres, repartits 
en un primer tram de 1,50 metres de materials opacs i tractat com a façana, i la 
resta de materials calats o vegetals. Les tanques a veïns tindran una altura 
màxima de 2 metres. 

h. La densitat màxima és de 2 habitatges per parcel.la. 
i. L’ús principal és el d’habitatge. 
j. Els usos específics són: 

 Comercial (c) 
 Hoteler (h) 
 Residencial especial (re) 
 Restauració (r) 
 Industria artesanal, només en categories 1ª i 2ª, situació 1 
 Magatzem (m) per a ús agrícola, en els cossos auxiliars. 
 

2. En la zona de protecció de les masies (clau P en els plànols d’ordenació): 
a. No es permeten obres que suposin un increment del volum actual. 
b. Es poden realitzar obres de rehabilitació, recuperant els elements tradicionals, 

prèvia presentació d’un avantprojecte.” 
 
 
“Art. 179 Paràmetres reguladors de la subzona 3b 
 

a) La parcel·la mínima s’estableix en 400 metres quadrats. 
b) La façana mínima al carrer és de 12 metres. 
c) El diàmetre mínim del cercle inscriptible a la parcel·la serà de 12 metres 
d) El percentatge màxim d’ocupació és del 35% de la superfície de la parcel·la. 
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e) El coeficient d’edificabilitat neta és de 0,55 metres quadrats de sostre per metre 
quadrat de sòl. 

f) El coeficient d’edificabilitat complementaria és de 0,10 metres quadrats de sostre 
per metre quadrat de sòl. 

g) L’altura de l’edificació serà com a màxim de planta baixa i una planta pis. 
h) La separació al carrer serà com a mínim de 6 metres, 3 metres de la resta de límits 

i vials rurals, i 2 metres en els passos de vianants. 
i) L’ús principal és el d’habitatge unifamiliar (u) 
j) S'admeten a més els següents usos compatibles: 

a. Industrial (i), categories 1ª i 2ª, situacions 1, 2 i 4, excepte taller de vehicles 
a motor, serralleries, fusteries mecàniques i activitats anàlogues. 

b. Sanitari-assistencial (sa) només en planta baixa quan existeix habitatge en 
el mateix edifici, o en edifici d’ús exclusiu.” 

 
 
Així mateix, s’incorpora la fitxa del PAU-6 que regula el desenvolupament urbanístic 
a partir del present projecte de reparcel·lació, amb el sistema d’actuació de 
Cooperació en els dos casos de la UA-CM1 i la UA-CM2 que ens ocupa (aquesta 
última amb canvi de sistema aprovat durant l’any 2019): 
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4.3.   Quadre de superfícies  

Segons el planejament vigent, POUM aprovat en data juny 2014, les qualificacions 
urbanístiques s’ajusten a les següents superfícies: 

 m²sòl 
Superfície total del sector CM-1 i CM2 10.034 100,00% 
Cessions de sòls públics 2.153 21,46% 
Sòls privats 7.881 78,54% 
    - Ciutat Jardí (3b) 3.875 38,62% 
    - Nucli Can Merlès (6a) 4.006 39,92% 

 

 

4.4.   Superfícies reals  

Per tal de garantir l’amidament real de les finques s’ha comptat amb un aixecament 
topogràfic amb data de l’any 1.990 de l’àmbit objecte de la reparcel·lació. Aquest 
aixecament va ser utilitzat també en la redacció del Pla Especial d’Ordenació del nucli 
rural de Can Merlès i va ser incorporat en la vigent fitxa del PAU-6 Can Merlès del 
POUM actual. 

Caldrà tenir present els criteris d’Interpretació que es defineixen en l’article 4 de les 
Normes Urbanístiques del POUM, amb especial atenció a l’apartat 4.6.a) que 
especifica que aquestes superfícies no han de variar en més menys 5 % de l’àrea 
delimitada en els plànols normatius. 

La superfície total de l’àmbit CM-2 segons el planejament és de 7.057,69 m2, 
aquest valor correspon exactament amb l’amidament d’aquesta reparcel·lació, per tant 
es compleix l’establert en l’article 4.6.a) de les normes urbanístiques. 
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5.   CRITERIS GENERALS DE LA REPARCEL·LACIO 

5.1.   Relació de finques 

La taula següent mostra la relació de les finques inicials, amb les dades dels 
propietaris, segons el registre de la propietat, i les superfícies que aporten cadascú 
inscrita en el registre i segons l’aixecament topogràfic: 

 
Finques aportades 

 

   

     

FINCA PROPIETARI SUP. APORTADA PARÀMETRE PERCENT. 

     
1 JOSEFA RAMON RIBELL 291,99 Clau 6a 4,88% 
2 INMOBLIARIA CONCEPT SL 388,33 Clau 3b 6,48% 
3 MERCÈ GURI FLAQUER 735,70 Clau 3b 12,29% 
4 LA SERRA DE SALSELLES SL 743,06 Clau 3b 12,41% 
5 GINESTA PESAS REYES 160,14 Clau 6a 2,67% 

6 
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ GARCIA 
DANIEL MARTINEZ GARCIA 

171,74 Clau 6a 2,87% 

7 
FRANCESC PUIG ULLDEMOLINS 
GENIS PUIG ULLDEMOLINS 

635,32 Clau 6a 10,61% 

8 ROSA ROCA OLLER 70,96 Clau 6a 1,19% 
9 ROSA ROCA OLLER 430,00 Clau 6a 7,18% 

10 
JUAN CARLOS MORON VELASCO  
MARIA JOSE BARRERA BRAVO 

1.201,55 Clau 6a 20,07% 

11 ABEL FLOREZ ABELLAN 74,01 Clau 6a 1,24% 
12 ÀNGELS JIMENEZ GABARRI 442,79 Clau 6a 7,39% 

13 
FRANCESC PUIG ULLDEMOLINS  
GENIS PUIG ULLDEMOLINS 

429,89 Vial 7,18% 

14 LA SERRA DE SALSELLES SL 130,01 Vial 2,17% 
15 JOSEP JULIÀ RODOREDA  39,91 Vial 0,67% 
16 JOSEFA RAMON RIBELL 42,73 Vial 0,71% 

  5.988,13   
VIALS AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D'AMUNT 1.069,56  100,00% 

  7.057,69   
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5.1.1 Descripció detallada de les finques aportades totalment: 
 
- FINCA NÚM.5 
   
GINESTA PESAS REYES   
Domicili: Passatge de Can Merlès, 6 - 08186 Lliçà d’Amunt 
DNI: 79278770R  
 

Finca situada a la part central del polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès UA-CM2 del 
terme municipal de Lliçà d’Amunt, segons les dades del registre de la propietat té una 
superfície de 161,42 m2, s’incorpora totalment a la reparcel·lació amb una superfície de 
160,14 m2 segons l’aixecament topogràfic. 

La parcel·la conté una casa unifamiliar composta per planta baixa i planta pis, la planta baixa 
té una superfície de 91,18 m2, dels quals 75 m2 corresponent a magatzem i 16 m2 a garatge i 
la planta primera destinada a habitatge de 80,50 m2.   

Llinda: Al nord amb el passatge de Can Merlès número 6, a l’est i al sud amb la finca aportada 
6, propietat de Juan Antonio Martínez Garcia i Daniel Martínez Garcia amb ref. Cadastral 
7670006DG3077S0001ZG, a l’oest amb la finca aportada núm. 12 propietat de Ángeles 
Jiménez Gabarri amb ref. Cadastral 7670012DG3077S0001WG. 

La parcel·la té forma rectangular i un desnivell inapreciable. 

Referència cadastral: 7670005DG3077S0001SG 

Dades registrals: Finca: 8031 del Registre de la Propietat Granollers 2.  
Tom: 2028, llibre: 108, foli: 47 inscripció 3a 
 

Aquesta finca no està afectada per cap càrrega o gravamen. 
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- FINCA NÚM.6 
 
JUAN ANTONIO MARTINEZ GARCIA   
Domicili: Masia Ca la Mariona - 08186 Lliçà d’Amunt  
DNI:37331894L 
DANIEL MARTÍNEZ GARCIA    
Passatge de Can Merlès,  4 - 08186 Lliçà d’Amunt    
DNI: 46748386N 
 

Finca situada a la part central del polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès UA-CM2 del 
terme municipal de Lliçà d’Amunt , segons les dades del registre de la propietat té una 
superfície de 40,00 m2, s’incorpora totalment a la reparcel·lació amb una superfície de 171,74 
m2 segons l’aixecament topogràfic. 

La parcel·la conté una casa unifamiliar de planta baixa, planta primera i planta segona,  la 
planta baixa amb una superfície construïda de 180 m2 dels quals 35 m2 de garatge i 145 de 
habitatge, planta primera habitatge de 109 m2 i planta segona habitatge de 31 m2 

Llinda: Al nord amb el passatge de Can Merlès número 4, a l’est amb la finca aportada 7, 
propietat de Francisco Puig Ulldemolins amb ref. Cadastral 7670007DG3077S0001UG, al sud 
amb la finca aportada 8, propietat de Rosa Roca Oller amb ref. cadastral 
7670008DG3077S0001HG i a l’oest amb la finca aportada 5 propietat de Ginesta Pesas 
Reyes amb ref. cadastral 7670005DG3077S0001SG i la  finca aportada 12 propietat de  
Ángeles Jiménez Gabarri amb ref. cadastral 7670012DG3077S0001WG. 

La parcel·la té forma rectangular i un desnivell inapreciable. 

Referència cadastral: 7670006DG3077S0001ZG 

Dades registrals: Finca: 643 del Registre de la Propietat Granollers 2. 
Tom: 2538, llibre: 190, foli: 92 inscripció 11a 
 

Aquesta finca està afectada per les següents càrregues 
 
A una hipoteca a favor de Caixa d’estalvis de Catalunya constituïda el dia 26 d’abril de 2007. 
Tom: 2538, llibre: 190, foli: 93, finca: 643, inscripció 12a 
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- FINCA NÚM.7 
 
FRANCISCO PUIG ULLDEMOLINS  
Domicili: Camí Vell de Can Merlès ( Masia Can Valentí ) - 08186 Lliçà d’Amunt 
DNI: 77081965H 
GINES PUIG ULLDEMOLINS 
Domicili: Camí Vell de Can Merlès ( Masia Can Valentí ) - 08186 Lliçà d’Amunt 
DNI: 77297914C 
 

Finca situada a la part est del polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès UA-CM2 del terme 
municipal de Lliçà d’Amunt, segons les dades del registre de la propietat té una superfície de 
568,00 m2, s’incorpora totalment a la reparcel·lació amb una superfície de 635,32 m2 segons 
l’aixecament topogràfic. 

La parcel·la conté una CASA de planta baixa, planta primera i altell, també  varies edificacions 
auxiliars, la planta baixa de una superfície de 317 m2, dels quals 150 m2 corresponent al 
garatge, 44 a magatzem i 123 a habitatge, la planta primera de 123 m2 destinats a habitatge. 

Llinda: Al nord amb el passatge de Can Merlès número 2, a l’est amb el camí  de Can  Merlès 
número 10, al sud amb el camí vell de Can Merlès número 1 i 3, i a l’oest amb la finca 
aportada 6 propietat de Juan Antonio Martínez Garcia i Daniel Martínez Garcia amb ref. 
Cadastral 7670006DG3077S0001ZG i la aportada 8 propietat de Rosa Roca Oller amb ref. 
Cadastral 7670008DG3077S 0001HG. 

La parcel·la té forma irregular i un desnivell inapreciable. 

Referència cadastral: 7670007DG3077S0001UG  
 
Dades registrals: Finca 1094 del registre de la propietat Granollers 2. 

Tom: 2527, llibre: 189, foli: 74, inscripció 4a 
 
Aquesta finca no està afectada per cap càrrega o gravamen. 
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- FINCA NÚM.8 

 

ROSA ROCA OLLER 
Domicili: Camí vell de Can Merlès, 3 (Masia Ca la Mariona) 08186 Lliçà d’Amunt 
DNI: 52.154.950 
 

Finca situada a la part central del polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès UA-CM2 del 
terme municipal de Lliçà d’Amunt, segons les dades del registre de la propietat té una 
superfície de 63,00 m2, s’incorpora totalment a la reparcel·lació amb una superfície de 70,96 
m2 segons aixecament topogràfic. 

La parcel·la conté una CASA de planta baixa, planta pis i planta segona, la planta baixa 
habitatge de 70 m2, la planta primera habitatge de 70 m2 i la planta segona habitatge de 36 
m2. 

Llinda: Al nord amb la finca aportada 6, propietat de Juan Antonio Martínez Garcia i Daniel 
Martínez Garcia amb ref. Cadastral 7670006DG3077S0001ZG, a l’est amb la finca aportada 
7, propietat de Francisco Puig Ulldemolins i Genis Puig Ulldemolins amb ref. Cadastral 
7670007DG3077S0001UG, al sud el camí vell de Can Merlès número 5 i a l’oest amb la finca 
aportada 12, propietat de Ángeles Jiménez Gabarri amb ref. Cadastral 
7670012DG3077S0001WG. 

La parcel·la té forma irregular i un desnivell inapreciable. 

Referència cadastral: 7670008DG3077S0001HG 

Dades registrals: Finca 91 del Registre de la Propietat Granollers 2. 
    Tom: 2194, llibre: 134, foli: 132, inscripció 3a 
 
Aquesta finca no està afectada per cap càrrega o gravamen. 
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- FINCA NÚM.10 

 

JUAN CARLOS MORON VELASCO 
Domicili: camí vell de Can Merlès, 11  (Masia Can Met) – 08186 Lliçà d’Amunt 
DNI: 36.354.419 
MARIA JOSE BARRERA BRAVO 
Domicili: camí vell de Can Merlès, 11  (Masia Can Met) – 08186 Lliçà d’Amunt 
DNI: 46.049475W 
 

Finca situada a la part sud-oest del polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès UA-CM2 del 
terme municipal de Lliçà d’Amunt, segons les dades del registre de la propietat té una 
superfície de 1.115,27 m2, s’incorpora totalment a la reparcel·lació amb una superfície de 
1.201,55m2 segons l’aixecament topogràfic. 

La parcel·la conté una CASA, un garatge, un magatzem i una piscina, la casa està composta 
de planta baixa habitatge de 100 m2, planta primera habitatge de 100 m2, el garatge amb una 
superfície de 42 m2, el magatzem de 21 m2 i la piscina de 23 m2 

Llinda: Al nord amb el límit de la unitat d’actuació, la finca aportada 12 propietat de Ángeles 
Jiménez Gabarri amb ref. Cadastral 7670012DG3077S0001WG, i la finca aportada 11 
propietat de Abel Florez Abellan amb ref. Cadastral 7670011DG3077S 0001HG, a l’est amb el 
camí vell de Can Merlès número 11 i la finca aportada 11 propietat de Abel Florez Abellan 
amb ref. Cadastral 7670011DG3077S0001HG,al sud i a l’oest amb el límit de la unitat 
d’actuació. 

La parcel·la té forma irregular i un desnivell inapreciable. 

Ref. cadastral: 7670010DG3077S0001UG i 7670013DG3077S0001AG 

Dades registrals: Finca 9312 del Registre de la Propietat Granollers 2. 
Tom: 2331, llibre: 155, foli: 52, inscripció 1a 

 
Aquesta finca està afectada per les següents càrregues 
 
A una hipoteca a favor de Caixa d’estalvis de Catalunya constituïda el dia 9 de’octubre de 
1998. Tom: 2331, llibre: 155, foli: 52, finca: 9312, inscripció 2a 
 
A una servitud  
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- FINCA NÚM.11 

 

ABEL FLOREZ ABELLAN 
Domicili: Camí Vell de Can Merlès,  9 - 08186 Lliçà d’Amunt 
DNI: 39.800.142-E 
 

MERCEDES VALERO CORTES 

Domicili: Camí Vell de Can Merlès,  9 - 08186 Lliçà d’Amunt 
DNI: 47.816.882-C 
 

Finca situada a la part central del polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès UA-CM2 del 
terme municipal de Lliçà d’Amunt, segons les dades del registre de la propietat té una 
superfície de 45,40 m2, s’incorpora totalment a la reparcel·lació amb una superfície de 74,01 
m2 segons l’aixecament topogràfic. 

La parcel·la conté una CASA, composta de planta baixa i planta primera, la planta baixa 
destinada a habitatge amb una superfície de 45,40 m2 i planta primera habitatge de 45,40 m2. 

Llinda: Al nord amb la finca 12, propietat de Ángeles Jiménez Gabarri amb ref. Cadastral 
7670012DG3077S0001WG, a l’est amb el camí vell de Can Merlès número 9, al sud i a l’oest 
amb la finca 10, propietat de Juan Carlos Moron Velasco i Maria Jose Barrera Bravo amb ref. 
Cadastral 7670013DG3077S 0001AG. 

La parcel·la té forma irregular i un desnivell inapreciable. 

Referència cadastral: 7670011DG3077S0001 HG 

Dades registrals: Finca 727 del Registre de la Propietat Granollers 2. 
Tom: 3097, llibre: 274, foli: 184, inscripció 11a  
 

Aquesta finca està afectada per les següents càrregues 
 
A una hipoteca a favor de Banco Popular Español, S.A, constituïda el dia 13 de juny de 2018. 
Tom: 3211 llibre: 291, foli: 82, finca: 727, inscripció 12a 
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- FINCA NÚM.12 

 

ÁNGELES O MARIA ANGELES JIMENEZ GABARRI 
Domicili: Camí Vell de Can Merlès , 7 (Can Parado) - 08186 Lliçà d’Amunt 
DNI: 10.778.408-X 
 

Finca situada a la part central del polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès UA-CM2 del 
terme municipal de Lliçà d’Amunt, segons les dades del registre de la propietat té una 
superfície de 493,74m2, s’incorpora totalment a la reparcel·lació amb una superfície de 
442,79 m2 segons aixecament topogràfic. 

La parcel·la conté una CASA, composta de planta baixa i planta pis amb una superfície total 
de 190 m2, un magatzem de 110 m2, i un magatzem de 20 m2. 

Llinda: Al nord amb la finca 1, propietat de Josefa Ramon Ribell amb ref. Cadastral 
7670001DG3077S0001XG, a l’est amb la finca 5, propietat de Ginesta Pesas Reyes amb ref. 
Cadastral 7670005DG3077S0001SG , la finca 6 de Juan Antonio Martínez Garcia i Daniel 
Martínez Garcia amb ref. Cadastral 7670006DG3077S0001ZG i la finca 8 de Rosa Roca Oller 
amb ref. Cadastral 7670008DG3077S0001HG, al sud amb el Camí Vell de Can Merlès 
número 7 i la finca 11 propietat de Abel Florez Abellan amb ref. Cadastral 7670011 
DG3077S0001HG, i a l’oest amb la finca 10 propietat de Juan Carlos Moron Velasco i  Maria 
José Barrera Bravo amb ref. Cadastral 7670013DG3077S 0001AG i amb el límit de la unitat 
d’actuació  

La parcel·la té forma irregular i un desnivell inapreciable. 

Referència cadastral: 7670012DG3077S0001WG 

Dades registrals: Finca 2124 del Registre de la Propietat Granollers 2. 
Tom: 2223, llibre: 138, foli: 111, inscripció 7a 

 
Aquesta finca està afectada per les següents càrregues 
 
A una hipoteca a favor de Maria Pou Bigorra, constituïda el dia 8 d’agost de 2000. Tom: 2223 
llibre: 138, foli: 110, finca: 2124, inscripció 5a 
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- FINCA NÚM.13 

 

FRANCISCO PUIG ULLDEMOLINS  
Domicili: Camí Vell de Can Merlès ( Masia Can Valentí ) - 08186 Lliçà d’Amunt 
DNI: 77081965H 
GINES PUIG ULLDEMOLINS 
Domicili: Camí Vell de Can Merlès ( Masia Can Valentí ) - 08186 Lliçà d’Amunt 
DNI: 77297914C 
 

Finca situada a la part sud-est del polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès UA-CM2 del 
terme municipal de Lliçà d’Amunt, segons les dades del registre de la propietat té una 
superfície de 434,00 m2, s’incorpora totalment a la reparcel·lació amb una superfície de 
429,89 m2 segons aixecament topogràfic. 

Aquesta parcel·la es una era que històricament feien servir tots el veïns del barri per fer les 
tasques pròpies del camp 

Llinda: Al nord-oest amb el camí vell de Can Merlès número 2 i 4, a l’est amb el camí de Can 
Merlès, al sud-oest amb la finca número 9 propietat de Rosa Roca Oller amb ref. Cadastral 
7670008DG3077S0001WG.  

La parcel·la té forma irregular i un desnivell inapreciable, no conté cap edificació. 

Referència cadastral:  7670015DG3077S0001YG  

Dades registrals: Finca 12086 del Registre de la Propietat Granollers 2. 
Tom: 2720, llibre: 217, foli:  , inscripció 1a 

 
Aquesta finca no està afectada per cap càrrega o gravamen  
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5.1.2. Descripció detallada de les finques aportades parcialment 

 

- FINCA NÚM.1 

 

JOSEFA RAMON RIBELL 
Domicili: Passatge Can Merlès, 10 ( Masia Can Tito ) - 08186 Lliçà d’Amunt  
DNI: 36.354.419 
 

Finca situada a la part oest del polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès UA-CM2 del 
terme municipal de Lliçà d’Amunt, en el terme municipal de Lliçà d’Amunt. Consta de dues 
finques registrals, la 1047 aportada íntegrament a la reparcel·lació amb una superfície de 
49,78 m2 conté una CASA en estat ruïnós, composta de planta baixa i planta primera de la 
mateixa superfície que el solar, i la finca 1048 amb una superfície de 3060 m2 s’incorpora 
parcialment amb una superfície de 291,99 m2. 

De la finca 1048 es segrega una superfície de 242,21 m2, segons aixecament topogràfic, que 
s’incorporen al polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès UA-CM2.  Llinda: Al nord i a l’oest 
amb finca matriu de la mateixa propietat, a l’est amb la finca  aportada núm. 12 propietat de 
Àngeles Jiménez Gabarri amb ref. Cadastral 7670012DG3077S0001WG i al sud amb la finca 
aportada per la mateixa propietària registral núm. 1047 i finca aportada núm. 12. 

La resta de finca queda reduïda a una porció de terreny de 2.817,79 m2. Limita: Al nord amb 
la parcel·la 63 del polígon 10 del cadastre de rústica, a l’oest amb finca de la mateixa 
propietat, a l’est amb la finca 1 de la mateixa propietat i la finca 2 propietat de Inmobiliaria 
Concept SL amb ref. Cadastral 7670002 DG3077S0001WG, i al sud amb el límit de la Unitat 
d’actuació amb la finca segregada. 

La parcel·la té forma irregular i un petit desnivell. 

Referència cadastral: 7670014DG3077S0001BG  

Dades registrals: Registre de la Propietat Granollers 2. 
   Finca 1047, Tom: 3004, llibre: 260, foli: 39, inscripció 3ª 

Finca 6426, Tom: 1689, llibre: 68, foli: 108, inscripció 4ª 
    
 
Aquesta finca no està afectada per cap càrrega o gravamen. 
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- FINCA NÚM.2 

 

INMOBILIA CONCEPT SL 
C. Rosario Marquez,  1 – 13412 Chillon (Ciudad Real) 
NIF: B-61097671  
 

Finca situada al vèrtex nord-oest del polígon d’actuació urbanística 6 - Can Merlès UA-CM2 
del terme municipal de Lliçà d’Amunt, segons les dades del registre de la propietat té una 
superfície de 1.021,26 m2. 

D’aquesta finca es segrega una superfície de 388,33 m2, segons aixecament topogràfic, que 
s’incorporen al polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès UA-CM2.  Llinda: Al nord amb el 
límit de la Unitat d’actuació, a l’oest amb el límit de la unitat d’actuació i subzona CM-1, a l’est 
amb la finca 3, propietat de Mercè Guri Flaquer amb ref. Cadastral 7670003DG3077S0001JG 
i al sud amb el passatge de Can Merlès número 5. 

La resta de finca queda reduïda a una porció de terreny de 632,93 m2 de sòl no urbanitzable. 
Limita: Al nord amb la finca urbana del carrer de Can Xicota núm. 22, a l’oest amb les 
parcel·les 61 i 63 del polígon 11 del cadastre de rústica, a l’est amb la parcel·la 64 del polígon 
11 de rústica, i al sud amb la finca segregada de la mateixa propietat. 

La parcel·la té forma rectangular un desnivell inapreciable.  

Referència cadastral: 7670002DG3077S0001IG       

Dades registrals: Finca 1911 del Registre de la Propietat Granollers 2. 
Tom: 2043, llibre: 111, foli: 1, inscripció 6a 
 

Aquesta finca es troba afectada per les següents càrregues. 

A l’anotació preventiva d’embarg a favor de “l’ESTAT” de l’expedient administratiu de 
constrenyiment de la “Agencia Tributària “ de Ciudad Real contra “Inmobilia Concept” 

Tot i que aquest embarg està caducat, no consta la seva cancel·lació expressa en el registre. 
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- FINCA NÚM.3 

 

MERCEDES GURI FLAQUER 
Domicili: C/ Can Xicota, 29 – 08186 Lliçà d’Amunt 
DNI: 38.939.086-V 

 

Finca situada a la part nord del polígon d’actuació urbanística 6 - Can Merlès UA-CM2 del 
terme municipal de Lliçà d’Amunt, segons les dades del registre de la propietat té una 
superfície de 2.828,38 m2, la parcel·la conté un habitatge de 75 m2 anomenat Ds. Can Pau 
Gall 

D’aquesta finca es segrega una superfície de 735,70 m2, segons aixecament topogràfic, que 
s’incorporen al polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès UA-CM2. Llinda: Al nord amb el 
límit de la Unitat d’actuació, a l’oest amb la finca 2, propietat de Inmobilia Concept SL amb ref. 
Cadastral 7670002DG3077S 0001IG, a l’est amb la finca 4 propietat de La Serra de Salselles 
SL amb ref. Cadastral 7670004 DG3077S0001EG, i al sud amb el passatge de Can Merlès 
número 3. 

La resta de finca queda reduïda a una porció de terreny de 2.936,3 m2 de sòl no urbanitzable. 
Limita: Al nord amb el carrer de Can Xicota, a l’oest amb la finca del carrer de Can Xicota, 22 i 
la parcel·la 202 del polígon 11 de rústica, a l’est amb les parcel·les 65 i 192 del polígon 11 de 
rústica i al sud amb la finca segregada, aquesta part manté l’habitatge de 75 m2 anomenat 
Ds. Can Pau Gall 

La parcel·la té forma rectangular un desnivell inapreciable. 

Referència cadastral:  7670003DG3077S0001JG  

Dades registrals: Finca 962 del Registre de la Propietat Granollers 2. 
Tom: 2096, llibre: 120, foli: 214, inscripció 4a 

 
Aquesta finca no està afectada per cap càrrega o gravamen. 
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- FINCA NÚM.4 

 

LA SERRA DE SALSELLES SL 
Domicili: Passatge de Can Merlès, 1 – 08186 Lliçà d’Amunt 
NIF: B-62741699 
 

Finca situada a la part nord-est del polígon d’actuació urbanística 6 - Can Merlès UA-CM2 del 
terme municipal de Lliçà d’Amunt, segons les dades del registre de la propietat té una 
superfície de 1.836,00 m2, aquesta parcel·la conté un habitatge de baixos magatzem de 109 
m2, baixos porxo de 30 m2, planta 1a habitatge de 135 m2 i una piscina de 42 m2 

D’aquesta finca es segrega una superfície de 743,06 m2, segons aixecament topogràfic, que 
s’incorporen al polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès UA-CM2. Llinda: Al nord amb el 
límit de la Unitat d’actuació, a l’oest amb la finca 3, propietat de Mercè Guri Flaquer amb ref. 
Cadastral 7670003DG3077S0001JG, a l’est amb el camí de Can Merlès, i  al sud amb el 
passatge de Can Merlès número 1, a la part segregada s’hi troben les següents 
construccions, baixos magatzem de 109 m2, baixos porxo de 30 m2, planta 1a habitatge de 
135 m2 i una piscina de 42 m2 

La resta de finca queda reduïda a una porció de terreny de 1.092,94 m2 de sòl no 
urbanitzable. Limita: Al nord amb la parcel·la 64 del polígon 11 del cadastre de rústica, a l’oest 
amb la parcel·la 65 del polígon 11 de rústica, a l’est amb el Camí de Can Merlès i al sud amb 
la finca segregada del passatge de Can Merlès número 1. 

La parcel·la té forma irregular i un desnivell inapreciable. 

Referència cadastral: 7670004DG3077S0001EG  

Dades registrals: Finca 644 del Registre de la Propietat Granollers 2. 
Tom: 1850, llibre: 80, foli: 45, inscripció 10a 
 

Aquesta finca està afectada per les següents càrregues 
 
A una hipoteca a favor de Caixa d’Estalvis de Catalunya, constituïda el dia 29 d’octubre de 
2007. Tom: 2609 llibre: 202, foli: 218 finca: 644 inscripció 13a 
 
A una hipoteca a favor de Caixa d’Estalvis de Catalunya, constituïda el dia 22 d’abril de 2009. 
Tom: 2609 llibre: 202, foli: 219 finca: 644 inscripció 14a 
 
A una hipoteca a favor de Catalunya Banc, S.A., constituïda el dia 16 de maig de 2012. Tom: 
2609 llibre: 251, foli: 24 finca: 644 inscripció 14a 
 
Al concurs voluntari de l’entitat “La Serra de Salsellas, S.L., inscrit el dia 3 de juliol de 2013. 
Tom: 3069 llibre: 270, foli: 58 finca: 644 inscripció 18a 
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FINCA NÚM.9 

 

ROSA ROCA OLLER 
Domicili: Camí vell de Can Merlès, 5 ( Masia Ca la Mariona) - 08186 Lliçà d’Amunt 
DNI: 52.154.950 
 

Finca situada a la part sud del polígon d’actuació urbanística 6 - Can Merlès UA-CM2 del 
terme municipal de Lliçà d’Amunt, segons les dades del registre de la propietat té una 
superfície de 1.347,28 m2, aquesta parcel·la conté una edificació consistent en  un magatzem 
de 100 m2 i un porxo de 33 m2.  

D’aquesta finca es segrega una superfície de 430,00 m2, segons aixecament topogràfic, que 
s’incorporen al polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès UA-CM2. Llinda: Al nord amb el 
Camí Vell de Can Merlès número 6 i finca 13 propietat de Francesc i Genis Puig Ulldemolins 
amb ref. Cadastral 7670015DG3077S 0001YG, a l’oest amb el Camí Vell de Can Merlès 
número 8, a l’est amb el Camí de Can Merlès, i  al sud amb el límit de la Unitat d’actuació. 

La resta de finca queda reduïda a una porció de terreny de 917,28 m2 de sòl no urbanitzable. 
Limita: Al nord amb la Unitat d’Actuació XXII – CM 1 Can Merlès, a l’oest amb el Camí Vell de 
Can Merlès, a l’est amb el Camí de Can Merlès i al sud amb la carretera de Granollers. 

Referència cadastral: 7670009DG3077S0001WG 

Dades registrals: Finca 92 del Registre de la Propietat Granollers 2. 
Tom: 2194, llibre: 134, foli: 136, inscripció 3a 
 

Aquesta finca no està afectada per cap càrrega o gravamen.  
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- FINCA NÚM.14 

 

LA SERRA DE SALSELLES SL 
Domicili: Passatge de Can Merlès, 1 – 08186 Lliçà d’Amunt 
NIF: B-62741699 
 

Finca situada a la part nord-oest del polígon d’actuació urbanística 6 - Can Merlès UA-CM1 
Can Merlès, en el terme municipal de Lliçà d’Amunt, segons les dades del registre de la 
propietat té una superfície de 2.143,21m2. 

D’aquesta finca es segrega una superfície de 130,01 m2, segons aixecament topogràfic, que 
s’incorporen al polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès UA-CM2. Llinda: Al nord amb el 
límit de la Unitat d’Actuació, a l’oest amb el Camí de Can Merlès, a l’est amb la finca de la que 
es segrega corresponent a la parcel·la 92 del polígon 11 del cadastre de rústica, i al sud amb 
finca aportada 15 propietat de Josep Rodoreda Mompart  

La resta de finca queda reduïda a una porció de terreny de 2.013,20 m2 de sòl no 
urbanitzable. Limita: Al nord amb un camí, a l’oest amb el Camí de Can Merlès, a l’est amb les 
parcel·les 81 i 200 del polígon 11 de rústica i al sud amb les parcel·les 60 i 200 del polígon 11 
de rústica. 

La parcel·la té forma rectangular i un desnivell inapreciable. 

Referència cadastral: 08106A011000920000SG    

Dades registrals: Finca 1124 del Registre de la Propietat Granollers 2. 
    Tom: 2182, llibre: 132, foli: 65 
 
Aquesta finca no està afectada per cap càrrega o gravamen. 
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- FINCA NÚM.15 

 

JOSEP RODOREDA MOMPART 

Domicili: C/ Bisbe Bell-lloc, 20 – 25700 La Seu d’Urgell 

DNI:      

 

Finca situada a la part est del polígon d’actuació urbanística 6 - Can Merlès UA-CM2 del 
terme municipal de Lliçà d’Amunt, segons les dades del registre de la propietat té una 
superfície de 306,00 m2. 

D’aquesta finca es segrega una superfície de 39,91m2, segons aixecament topogràfic, que 
s’incorporen al polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès UA-CM2. Llinda: Al nord amb la 
finca aportada 14 propietat de La Serra de Salselles SL amb ref. Cadastral 
08106A011000920000SG, a l’oest amb el Camí de Can Merlès, a l’est amb la finca de la que 
es segrega corresponent a la parcel·la 60 del polígon 11 de rústica, i al sud amb el camí de 
Can Quimet Gall.  

La resta de finca queda reduïda a una porció de terreny de 266,09 m2 de sòl no urbanitzable. 
Limita: Al nord amb la parcel·la 92 del polígon 11 de rústica, a l’oest amb el Camí de Can 
Merlès, a l’est amb la parcel·la 200 del polígon 11 de rústica i al sud amb el Camí de Can 
Quimet Gall. 

La parcel·la té forma rectangular i un desnivell inapreciable. 

Referència cadastral: 08106A011000600000SG 

Dades registrals: Finca 1186 del Registre de la Propietat Granollers 2. 
Tom: 884, llibre: 32, foli: 172 
 

Aquesta finca no està afectada per cap càrrega o gravamen  
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- FINCA NÚM.16 

 

JOSEFA RAMON RIBELL 

Domicili: Passatge Can Merlès, 10  (Masia Can Titó)– 08186 Lliçà d’Amunt  

DNI: 36.354.419 

 

Finca situada a la part est del polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès UA-CM2 del terme 
municipal de Lliçà d’Amunt, en el terme municipal de Lliçà d’Amunt, segons les dades del 
registre de la propietat té una superfície de 2.124,00 m2, 

D’aquesta finca es segrega una superfície de 42,73 m2, segons aixecament topogràfic, que 
s’incorporen al polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès UA-CM2. Llinda: Al nord amb el 
vèrtex del llindars est-oest, a l’oest amb el Camí de Can Merlès, a l’est amb la finca de la que 
es segrega corresponent a la parcel·la 58 del polígon 11 de rústica, i al sud amb el límit de la 
Unitat d’actuació 

La resta de finca queda reduïda a una porció de terreny de 2.081,27 m2 de sòl no 
urbanitzable. Limita: Al nord amb el Camí de Can Quimet Gall, a l’oest amb el Camí de Can 
Merlès, a l’est amb la parcel·la 59 del polígon 11 de rústica i al sud amb la Ctra. De 
Granollers. 

La parcel·la té forma rectangular i un desnivell inapreciable. 

Referència cadastral: 08106A011000580000SQ    

Dades registrals: Finca 1044 del Registre de la Propietat Granollers 2. 
Tom: 289, llibre: 10, foli: 235 
 

Aquesta finca no està afectada per cap càrrega o gravamen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENT PER A APROVACIÓ INICIAL 
Projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística nº 6 

Can Merlès – UA CM2 de Lliçà d’Amunt 
 

 

29 

 

5.2.   Criteris de valoració dels drets adjudicats  

En aplicació de l’art. 126 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme, les finques resultants es valoren subjectant-se als criteris de la legislació 
aplicable en matèria de règim del sòl i valoracions. Donat que els aprofitaments no són 
homogenis entre les diferents qualificacions, en la valoració de les parcel·les resultants s’ha 
tingut en compte la ponderació d’acord amb la superfície d’aprofitament. La valoració de les 
finques que no reben aprofitament s’ha fet en aplicació del mateix article 126 del Decret 
1/2010. 
 

5.2.1.   Càlcul del valor del sòl  

D’acord a l’article 28 de la llei 6/98, el sòl urbà sense urbanització consolidada es determina el 
valor del sòl per aplicació de l’aprofitament que li correspon, del valor bàsic de repercussió en 
polígon, que serà el deduït de les ponències de valors cadastrals. En aquest cas els mòduls 
bàsics de repercussió del sòl i de construcció, facilitats per l’Ajuntament provinents dels 
criteris-marc de coordinació estatal, establerts per la Comissió Superior de Coordinació 
Immobiliària de Urbana determina un mòdul de valor M de 116 €/m². 

D’acord a l’art. 28.4 i donada la situació actual dels valors del mercat immobiliari, s’han aplicat 
els valors de repercussió obtinguts pels estudis realitzats pel propi Ajuntament obtinguts pel 
mètode residual, i segons valors de mercat s’ha determinat aplicar el valors unitari següent de 
repercussió del sòl:: 

 

5.2.2.   Criteris pel càlcul del coeficient d’homogeneïtzació 

 
En el polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès UA-CM2 son d’aplicació 2 paràmetres 
edificatoris que generen diferents aprofitaments de les finques aportades, per ponderar 
l’aprofitament de les finques resultants es necessària l’aplicació dels coeficients 
d’homogeneïtzació que es detallen a continuació: 
 
  
Un paràmetre correspon a la clau 3b i l’altre ve marcat pel plànols normatiu vigent, Nucli Can 
Merlès 6a. 
 
 
 

Municipi Valor unitari 

LLIÇÀ D’AMUNT 130 €/m2 
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Els coeficients d’homogeneïtzació s’han aplicat en base al sostre màxim potencial que permet 
el planejament vigent per a cadascuna de les finques i per cadascuna de les claus presents al 
sector. 
 

 Per a les finques 2, 3 i 4 l’aplicació és el quocient entre l’edificabilitat màxima i la 
parcel·la mínima, establert per l’article 179. Aquest quocient dona a aplicar un 
coeficient d’homogeneïtzació de 0,55 per a les finques pertanyents a la subzona 3b 

 Per les finques 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, i 12 és d’aplicació el coeficient del sostre màxim 
potencial, estimat per cadascuna de les finques entre la superfície aportada, segons 
els plànols normatius del PAU-6 de Cal Merlès. Aquest quocient dona a aplicar un 
coeficient d’homogeneïtzació específic per cadascuna de les finques pertanyent a la 
subzona 6a. 

 
A la taula següent es mostra l’anàlisi de cadascuna de les finques: 

 
 
 Per les finques 13, 14, 15 i 16 l’aplicació és la relació proporcional entre els altres 

coeficients d’homogeneïtzació presents al Polígon d’Actuació Urbanística 6 Can 
Merlès UA-CM2. Aquesta relació dona a aplicar un coeficient d’homogeneïtzació de 
0,84. 

 
La finca número 13 correspon a una era situada a la part central de la unitat que 
antigament s’utilitzava per fer les feines del camp de les Masies del barri, i que actualment 
degut a l’evolució social i econòmica de la societat ha perdut aquest ús ancestral i ha 
adquirit un ús privat. Segons el planejament vigent, la superfície total de l’era correspon a 
un sòl de cessió. Tal com marca la normativa, la finca 13 ha de rebre aprofitament en 
proporció a la superfície aportada. Degut a que el nucli es troba completament consolidat 
no se li ha pogut adjudicar aquest aprofitament i per tant s’haurà de rebre una 
compensació econòmica.       
 
La finca 13, segons escriptura presentada a l’Ajuntament, és propietat de Francisco  Puig 
Ulldemolins i Ginés Puig Ulldemolins però altres propietaris presents també en el polígon 
d’actuació urbanística demostren mitjançant escriptures el dret ancestral d’ús de l’era. 
Degut a això, la valoració de la finca 13 comporta l’aplicació d’un coeficient regulador del 
seu valor. 
 
D’acord amb l’Ajuntament, els propietaris de l’era i la resta de propietaris de les finques 
veïnes del nucli de Can Merlès, s’ha estimat que el valor idoni d’aplicació és el 50%. 
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5.2.3.   Criteris d’adjudicació de les finques resultants 

 cedir a l’Ajuntament les superfícies corresponents a sistemes. 

 Les diferències d’adjudicació son objecte de compensació econòmica, el valor dels quals 
es fixa atenint-se al preu mitjà de les parcel·les resultants que els haurien correspost si 
l’adjudicació hagués estat possible. 

5.2.4.   Cessions 

En aplicació de l’article 139 de la llei 1/2010, els propietaris aporten el sòl de cessió obligatòria 
i gratuïtament: 

 Es cedeixen els vials. Els camins existents s’incorporen a les finques que hi donen front 
respectant les línies de qualificació de les diferents zones. La major part queda incorporat 
al sistema viari resultant, sense intervenir en el càlcul de l’aprofitament urbanístic. També 
és una superfície de cessió l’era corresponent a la finca aportada número  13. 

5.2.5.   Despeses d’urbanització 

En aplicació de l’article 120 de la llei 1/2010, les despeses d’urbanització a càrrec dels 
propietaris inclou: 
 la totalitat de les obres d’urbanització que possibiliten la determinació de solars d’acord 

al planejament urbanístic i pels projectes d’urbanització amb càrrec al sector del 
planejament urbanístic  

 el cost dels avantprojectes, dels projectes d’urbanització i dels instruments de gestió. 
 les despeses de formalització i inscripció en els registres públics i les operacions 

jurídiques derivats dels instruments de gestió. 
 les indemnitzacions procedents per l’extinció de drets reals o personals. 

 
L’administració actuant, en aquest cas l’Ajuntament, no participa en les càrregues 
d’urbanització ni rep terrenys amb aprofitament urbanístic 

5.2.6.   Criteris de valoració dels drets incompatibles amb la nova ordenació. 

No consta cap dret incompatible amb la nova ordenació. 

5.2.7.   Criteris d’adjudicació de les despeses 

En aplicació de l’art. 120.5 de la llei 1/2010, les despeses d’urbanització es reparteixen entre 
els adjudicataris de les finques resultants. 
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6.   JUSTIFICACIÓ DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL 
 
El compte de liquidació provisional determina les quantitats econòmiques que correspon 
atribuir a cada adjudicatari d’acord amb el principi de repartiment equitatiu dels beneficis i 
càrregues derivats de l’ordenació urbanística i la regularització de finques. Els ròssecs 
d’aquest compte tenen caràcter provisional fins que no s’aprovi la liquidació definitiva de la 
reparcel·lació d’acord al Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme. 
 
El compte de liquidació provisional inclou els següents conceptes: 
 
 

A la columna “Despeses d’urbanització” s’inclou el costos de les obres d’urbanització. 
S’ha de precisar que en els costos d’urbanització han estat inclosos els costos dels 
enllaços de les xarxes de serveis del sector i dels diferents serveis amb les xarxes 
generals. Les despeses provisionals d’urbanització ascendeixen a la quantitat de 
275.297,16 € 

 
A la columna “Despeses de gestió” s’inclou el cost de la redacció i tramitació dels 
instruments de planejament que s’executen, del present projecte de reparcel·lació així 
com el subsegüent projecte d’urbanització, s’inclou la previsió de les despeses 
necessàries per a la formalització i inscripció en el Registre de la Propietat del Projecte de 
Reparcel·lació: 

 
Projecte de reparcel·lació i 
Projecte d’urbanització 7.970 € (IVA inclòs) 
 
Inscripció registre 9.000 Euros 
 
Suma total  16.970 € (IVA inclòs) 
 

Les indemnitzacions a satisfer als propietaris als quals no s’adjudica sòl o se’ls adjudica 
en menor proporció a la seva aportació, així com les indemnitzacions per la constitució de 
servituds: 
 
A la columna Indemnització s’inclou el cost per fer front a les indemnitzacions dels 
propietaris que no se’ls hi adjudiquen finques. 

6.1.   Afecció de les finques, amb caràcter real, al compliment de 
l’obligació d’urbanitzar 

Les finques resultants queden afectes, amb caràcter real, al pagament dels ròssecs dels 
comptes de liquidació provisional del projecte, així com l’import de la quota que pugui 
correspondre al compte de liquidació definitiva. L’afecció s’ha d’inscriure en el Registre de la 
Propietat. 
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7. COMPTE DE LIQUIDACIÓ 
                  
 
      Taula 1:     Finques aportades -  Edificabilitat i Percentatges 
     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINQUES PROPIETARIS 
Superfície 
aportada 

% Sup . 
Aport. 

Paràmetre 
Coeficient 

d'homogenització 
Coeficient 
regulador 

Edificabilitat 
% 

Edificabilitat 

1 JOSEFA RAMON RIBELL 291,99 4,88% Clau 6(a) 0,65   189,79 4,84% 

2 INMOBLIARIA CONCEPT SL 388,33 6,48% Clau 3b 0,55   213,60 5,44% 

3 MERCÈ GURI FLAQUER 735,70 12,29% Clau 3b 0,55   404,64 10,31% 

4 LA SERRA DE SALSELLES SL 743,06 12,41% Clau 3b 0,55   408,68 10,41% 

5 GINESTA PESAS REYES 160,14 2,67% Clau 6(a) 1,20   192,17 4,90% 

6 
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ GARCIA                     
DANIEL MARTÍNEZ GARCIA 

171,74 2,87% 
Clau 6(a) 

0,84   144,26 3,67% 

7 
FRANCESC PUIG ULLDEMOLINS                         
GENIS PUIG ULLDEMOLINS 

635,32 10,61% 
Clau 6(a) 

0,91   578,14 14,73% 

8 ROSA ROCA OLLER 70,96 1,19% Clau 6(a) 2,00   141,92 3,61% 

9 ROSA ROCA OLLER 430,00 7,18% Clau 6(a) 0,84   361,20 9,20% 

10 
JUAN CARLOS MORON VELASCO                        
MARIA JOSÉ BARRERA BRAVO 

1.201,55 20,07% 
Clau 6(a) 

0,24   288,37 7,35% 

11 ABEL FLOREZ ABELLAN 74,01 1,24% Clau 6(a) 2,00   148,02 3,77% 

12 ÀNGELS JIMENEZ GABARRI 442,79 7,39% Clau 6(a) 1,12   495,92 12,63% 

13 
FRANCESC PUIG ULLDEMOLINS                         
GENIS PUIG ULLDEMOLINS 

429,89 7,18% Vial  0,84 0,5 180,55 4,60% 

14 LA SERRA DE SALSELLES SL 130,01 2,17% Vial  0,84   109,21 2,78% 

15 JOSEP JULIÀ RODOREDA 39,91 0,67% Vial  0,84   33,52 0,85% 

16 JOSEFA RAMON RIBELL 42,73 0,71% Vial  0,84   35,89 0,91% 

    5.988,13 100,00%        3.925,88 100,00% 

VIALS AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D'AMUNT 1.069,56             

  TOTAL 7.057,69 
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     Taula 2: Sòl adjudicat i càlcul de valoració 
 

 

 

FINQUES PROPIETARIS Paràmetre 
Sup 

adjudicada 
% Sup. 

Adjudicada 
Sostre màxim 

potencial 
% Sostre màxim 

potencial 
Valor Valoració 

1 JOSEFA RAMON RIBELL Clau 6(a) 291,99 5,43% 189,79 5,23% 130 24.672,70 

2 INMOBLIARIA CONCEPT SL Clau 3b 369,04 6,87% 202,97 5,60% 130 26.386,10 

3 MERCÈ GURI FLAQUER Clau 3b 698,42 12,99% 404,64 11,15% 130 52.603,20 

4 LA SERRA DE SALSELLES SL Clau 3b 743,06 13,82% 408,68 11,26% 130 53.128,40 

5 GINESTA PESAS REYES Clau 6(a) 160,14 2,98% 192,17 5,30% 130 24.982,10 

6 
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ GARCIA                     
DANIEL MARTÍNEZ GARCIA 

Clau 6(a) 
171,74 3,19% 144,26 3,98% 

130 
18.735,80 

7 
FRANCESC PUIG ULLDEMOLINS                         
GENIS PUIG ULLDEMOLINS 

Clau 6(a) 
634,96 11,81% 577,81 15,93% 

130 
75.115,30 

 

8 ROSA ROCA OLLER Clau 6(a) 70,96 1,32% 141,92 3,91% 130 18.449,60 

9 ROSA ROCA OLLER Clau 6(a) 517,13 9,62% 434,53 11,98% 130 56.488,90 

10 
JUAN CARLOS MORON VELASCO                        
MARIA JOSÉ BARRERA BRAVO 

Clau 6(a) 
1201,55 22,35% 288,37 7,94% 

130 
37.488,10 

11 ABEL FLOREZ ABELLAN Clau 6(a) 74,01 1,38% 148,02 4,08% 130 19.242,60 

12 ÀNGELS JIMENEZ GABARRI Clau 6(a) 442,79 8,24% 495,92 13,64% 130 64.469,60 

- 
FRANCESC PUIG ULLDEMOLINS                         
GENIS PUIG ULLDEMOLINS Plaça 0 0,00%  0 0   0,00 

- LA SERRA DE SALSELLES SL Vial  0 0,00%  0 0   0,00 

- JOSEP JULIÀ RODOREDA Vial  0 0,00% 0  0   0,00 

- JOSEFA RAMON RIBELL Vial  0 0,00%  0 0   0,00 

  SÒL PRIVAT ADJUDICAT  5.375,79 100,00% 3629,08 100 %   471.762,40 

  VIALS 
 

1.681,90            

  TOTAL 
 

7.057,69            
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Taula 3: Quadre liquidació provisional: 

 

                        Urbanització  Gestió  
Total 

despeses     
  

FINCA PROPIETARI 
Superfície 
aportada 

% Sup . 
Aport. 

Qualificació 
% Sostre 

Reparcel·lació 
Valor 

aportat 
Superfície 
adjudicada 

% adj. Sostre 
Valor 

adjudicat 
Diferència 
adjudicació 

227.518,31 € 14.024,79 € 
244.488,31 

€ 
TOTAL Indemnitz. Compens. 

QUOTA 
LIQUIDACIO 

PROVISIONAL 

PREVISIÓ 
QUOTA MÉS 

IVA (21%) 

          

1 
JOSEFA RAMON 
RIBELL 291,99 4,88% Clau 6(a) 4,84% 22.156,11 291,99 5,43% 189,79 24.672,70 -2.516,59 -11.011,89 -678,80 -11.690,69 -14.207,27 0,00 -1.665,85 -15.873,12 -19.206,48 

2 
INMOBLIARIA 
CONCEPT SL 388,33 6,48% Clau 3b 5,44% 24.907,39 369,04 6,87% 202,97 26.386,10 -1.478,71 -12.377,00 -762,95 -13.139,94 -14.618,66 0,00 -2.107,63 -16.726,28 -20.238,80 

3 
MERCÈ GURI 
FLAQUER 735,70 12,29% Clau 3b 10,31% 49.752,23 698,42 12,99% 404,64 52.603,20 -2.850,97 -23.457,14 -1.445,96 -24.903,09 -27.754,06 0,00 -3.985,16 -31.739,22 -38.404,46 

4 
LA SERRA DE  
SALSELLES SL 743,06 12,41% Clau 3b 10,41% 47.703,62 743,06 13,82% 408,68 53.128,40 -5.424,78 -23.684,66 -1.459,98 -25.144,64 -30.569,41 0,00 -4.239,79 -34.809,21 -42.119,14 

5 
GINESTA PESAS 
REYES 160,14 2,67% Clau 6(a) 4,90% 22.419,26 160,14 2,98% 192,17 24.982,10 -2.562,84 -11.148,40 -687,21 -11.835,61 -14.398,45 0,00 -914,22 -15.312,68 -18.528,34 

6 
J. ANTONIO I                      
DANIEL MARTÍNEZ 
GARCIA 

171,74 2,87% Clau 6(a) 3,67% 16.844,64 171,74 3,19% 144,26 18.735,80 -1.891,16 -8.349,92 -514,71 -8.864,63 -10.755,79 0,00 -978,65 -11.734,44 -14.198,67 

7 

FRANCESC I 
GENIS                 
PUIG 
ULLDEMOLINS 

635,32 10,61% Clau 6(a) 14,73% 67.480,74 634,96 11,81% 577,81 75.115,30 -7.634,56 -33.513,45 -2.065,85 -35.579,30 -43.213,86 0,00 -3.623,15 -46.837,01 -56.672,79 

8 
ROSA ROCA 
OLLER 70,96 1,19% Clau 6(a) 3,61% 16.562,86 70,96 1,32% 141,92 18.449,60 -1.886,74 -8.213,41 -506,29 -8.719,71 -10.606,44 0,00 -404,96 -11.011,40 -13.323,80 

9 
ROSA ROCA 
OLLER 430,00 7,18% Clau 6(a) 9,20% 42.166,28 517,13 9,62% 434,53 56.488,90 -14.322,62 -20.931,68 -1.290,28 -22.221,97 -36.544,59 0,00 -2.951,29 -39.495,87 -47.790,01 

10 

J. CARLOS MORON 
VELASCO                        
M. JOSÉ BARRERA 
BRAVO 

1.201,55 20,07% Clau 6(a) 7,35% 33.656,31 1.201,55 22,35% 288,37 37.488,10 -3.831,79 -16.722,60 -1.030,82 -17.753,42 -21.585,21 0,00 -6.856,68 -28.441,89 -34.414,69 

11 
ABEL FLOREZ 
ABELLAN 74,01 1,24% Clau 6(a) 3,77% 17.233,91 74,01 1,38% 148,02 19.242,60 -2.008,69 -8.577,44 -528,73 -9.106,17 -11.114,86 0,00 -423,37 -11.538,23 -13.961,26 

12 
ÀNGELS JIMENEZ 
GABARRI 442,79 7,39% Clau 6(a) 12,63% 57.854,13 442,79 8,24% 495,92 64.469,60 -6.615,47 -28.735,56 -1.771,33 -30.506,89 -37.122,37 0,00 -2.527,92 -39.650,29 -47.976,85 

    

13 

FRANCESC 
PUIG 
ULLDEMOLINS                         
GENIS PUIG 
ULLDEMOLINS 

429,89 7,18% Vial  4,60% 26.686,50 0,00 0,00% 0,00 0,00 26.686,50 -10.465,84 -645,14 -11.110,98 15.575,52 15.440,04 0,00 15.575,52   
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14 
LA SERRA DE 
SALSELLES SL 130,01 2,17% Vial  2,78% 16.127,93 0,00 0,00% 0,00 0,00 16.127,93 -6.325,01 -389,89 -6.714,90 9.413,03 9.331,15 0,00 9.413,03   

15 
JOSEP JULIÀ 
RODOREDA 39,91 0,67% Vial  0,85% 4.931,20 0,00 0,00% 0,00 0,00 4.931,20 -1.933,91 -119,21 -2.053,12 2.878,08 2.853,05 0,00 2.878,08   

16 
JOSEFA RAMON 
RIBELL 42,73 0,71% Vial  0,91% 5.279,28 0,00 0,00% 0,00 0,00 5.279,28 -2.070,42 -127,63 -2.198,04 3.081,24 3.054,44 0,00 3.081,24   

    5.988,13 100,00%   100,00% 471.762,40 5.375,79 100,00% 3.629,08 471.762,40 0,00 -227.518,31 -14.024,79 -241.543,10 -241.543,10 30.678,68 -30.678,68 -272.221,78 -366.835,28 
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7.   DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS 

Les finques resultants de la reparcel·lació de la zona son les següents: 
 
 

Finca 
adjudicada 

Propietari Superfície 
Qualificació 
urbanística 

1 JOSEFA RAMON RIBELL 291,99 m2 6a 

2 INMOBILIA CONCEPT SL 369,04 m2 3b 

3 MERCEDES GURI FLAQUER 698,42 m2 3b 

4 LA SERRA DE SALSELLAS SL 743,06 m2 3b 

5 GINESTA PESAS REYES 160,14 m2 6a 

6 
DANIEL MARTINEZ GARCIA 
JUAN-ANTONIO MARTINEZ GARCIA 

171,74 m2 6a 

7 
FRANCISCO PUIG ULLDEMOLINS 
GINES PUIG ULLDEMOLINS 

634,96 m2 6a 

8 ROSA ROCA OLLER 70,96 m² 6a 

9 ROSA ROCA OLLER 517,13 m2 6a 

10 
JUAN CARLOS MORON VELASCO 
MARIA JOSE BARRERA BRAVO 

1.201,55 m2 6a 

11 ABEL FLOREZ ABELLAN 74,01 m2 6a 

12 ÁNGELES JIMENEZ GABARRI 442,79 m2 6a 
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8.1.1 Descripció detallada de les finques adjudicades 
 

- FINCA 1 ( Passatge de Can Merlès, 10) 

 

JOSEFA RAMON RIBELL 
Domicili: Passatge de Can Merlès,  12 – (Masia Can Titó) 
NIF: 36354420E 
 

Parcel·la de terreny edificable de 291,99 m2 de superfície total de forma irregular, 
situada a l’oest del barri de Can Merlès, al terme municipal de Lliçà d’Amunt. En 

aquesta parcel·la existeix una CASA en estat ruïnós, composta de planta baixa  i 
planta primera amb una superfície de 49,78 m2 per planta. 

Llinda: Al nord-oest amb el passatge de Can Merlès número 10, a l’oest amb el límit de 
la Unitat d’actuació, a l’est amb la finca adjudicada 5, propietat de Ginesta Pesas 
Reyes amb ref. Cadastral 7670005DG3077S0001SG, i al sud amb la finca 12 propietat 
de Àngels Jiménez Gabarri amb ref. Cadastral 7670012DG3077S0001WG. 

Amb referència cadastral número: 7670001DG3077S0001XG 

Aquesta parcel·la s’adjudica a JOSEFA RAMON RIBELL amb DNI 36.354.420E, en 
virtut d’allò previst en el projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística 6 - 
Can Merlès UA-CM2. En correspondència amb la aportada per l’adjudicatari, i que 
consta inscrita en el Registre de la Propietat de Granollers-2 al tom: 3004, llibre:260, 
foli: 39, finca 1047 inscripció 3a i tom: 1689, llibre:68, foli: 108, finca 6426 inscripció 4a 
de Lliçà d’Amunt. 

Aquesta finca es troba lliure de  càrregues. 

Així mateix queda afectada (de conformitat amb l’article 114 de la Llei 1/2005 de 26 de 
juliol) vigent a Catalunya en matèria urbanística, al compliment de les càrregues i al 
pagament de les despeses inherents al sistema d’actuació per cooperació. 

El coeficient de propietat corresponent a la finca 1 és del 4,84 %. 

La quantia del saldo del Compte de Liquidació provisional es xifra en 15.873,12 Euros 
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- FINCA 2 ( Passatge de Can Merlès, 5) 

 

INMOBILIA CONCEPT S.L. 
Domicili: C. Rosario Marquez,  11 – 13412 Chillón (Ciudad Real) 
NIF: B-61097671 
 

Parcel·la de terreny edificable de 369,04 m2 de superfície total de forma gairebé 
rectangular, situada a la part nord-oest del barri de Can Merlès, al terme municipal de 
Lliçà d’Amunt. En aquesta parcel·la no hi ha cap tipus de construcció. 

Llinda: Al nord amb el límit de la unitat d’actuació, a l’est amb la finca 3, propietat de 
Mercedes Guri Flaquer amb referència cadastral 7670003DG3077S0001JG, Al sud 
amb el Passatge de Can Merlès número 5 i a l’oest amb el límit de la unitat d’actuació 
subzona CM - 1. 

Amb referència cadastral número: 7670002DG3077S0001IG 

Aquesta parcel·la s’adjudica a INMOBILIA CONCEPT SL amb NIF: B-61097671, en 
virtut d’allò previst en el projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística 6 
Can Merlès UA-CM2. En correspondència amb la aportada per l’adjudicatari, i que 
consta inscrita en el Registre de la Propietat de Granollers-2 al tom 2043, llibre 111, 
foli 1, finca 1911, inscripció 6a de Lliçà d’Amunt. 

Aquesta finca es troba afectada per les següents càrregues. 

A l’anotació preventiva d’embarg a favor de “l’ESTAT” de l’expedient administratiu de 
constrenyiment de la “Agencia Tributària “ de Ciudad Real contra “Inmobilia Concept” 

Tot i que aquest embarg està caducat, no consta la seva cancel·lació expressa en el 

registre. 

Així mateix queda afectada (de conformitat amb l’article 114 de la Llei 1/2005 de 26 de 
juliol) vigent a Catalunya en matèria urbanística, al compliment de les càrregues i al 
pagament de les despeses inherents al sistema d’actuació per cooperació. 

El coeficient de propietat corresponent a la finca 2 és del 5,44 %. 

La quantia del saldo del Compte de Liquidació provisional es xifra en 16.726,28 Euros 
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- FINCA 3 ( Passatge Can Merlès, 3) 

 

MERCEDES GURI FLAQUER 
Domicili: C. Can Xicota, 29 – 08186 Lliçà d’Amunt 
DNI: 38.939.086-V 
 

Parcel·la de terreny edificable de 698,42 m2 de superfície total de forma gairebé 
rectangular, situada al nord del barri de Can Merlès, al terme municipal de Lliçà 
d’Amunt. En aquesta parcel·la no hi ha cap tipus de construcció. 

Llinda: Al nord amb el límit de la unitat d’actuació, a l’est amb la finca 4, propietat de La 
Serra de Salsellas SL amb ref. Cadastral 7670004DG3077S0001EG, al sud amb el 
Passatge de Can Merlès número 3, i a l’oest amb la finca número 2 propietat Inmobilia 
Concept SL., amb ref. Cadastral 7670002DG3077S0001IG 

Amb referència cadastral número: 7670003DG3077S0001JG 

Aquesta finca es troba afectada per una servitud de pas, d’una franja de 3 metres 
d’ample i al llarg de tota la finca en direcció Nord-Sud per accedir a la finca de la qual 
és segrega. 

La servitud comprèn les següents limitacions: 

A.- Prohibició de fer-hi treballs de llaura, cavada o d’altres semblants, a una fondària superior 
als 60 centímetres, a la franja de terrenys referida a l’apartat A.- 
B.- Prohibició de plantar-hi arbres o arbusts.  
C.- No es permetrà aixecar edificacions o construccions de qualsevol mena, tot i que tinguin 
caràcter provisional o temporal, així com construir clavegueres, recollir terres o d’altres, 
materials o realitzar desmunts. 

Aquesta parcel·la s’adjudica a MERCEDES GURI FLAQUER amb DNI 38.939.086-V, 
en virtut d’allò previst en el projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística 
6 Can Merlès UA-CM2. En correspondència amb la aportada per l’adjudicatari, i que 
consta inscrita en el Registre de la Propietat de Granollers-2 al tom 2096, llibre 120, 
foli 214, finca 962, inscripció 4a de Lliçà d’Amunt. 

No hi ha càrregues pendents a traslladar. 

Així mateix queda afectada (de conformitat amb l’article 114 de la Llei 1/2005 de 26 de 
juliol) vigent a Catalunya en matèria urbanística, al compliment de les càrregues i al 
pagament de les despeses inherents al sistema d’actuació per cooperació. 

El coeficient de propietat corresponent a la finca 3 és del 10,31 %. 

La quantia del saldo del Compte de Liquidació provisional es xifra en 31.739,22 Euros 
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- FINCA 4 ( Passatge Can Merlès,  1) 

 

LA SERRA DE SALSELLAS SL 
Domicili: Passatge Can Merlès, 1 – Can Joan Pou 
NIF: B-62741699 
 

Parcel·la de terreny edificable de 743,06 m2 de superfície total de forma gairebé 
rectangular, situada al nord-est del barri de Can Merlès, al terme municipal de Lliçà 
d’Amunt. En aquesta parcel·la existeix construït un habitatge de baixos magatzem de 
109 m2, baixos porxo de 30 m2, planta 1a habitatge de 135 m2 i una piscina de 42 m2 

Llinda: Al nord amb el límit de la unitat d’actuació, a l’est amb el carrer Camí de Can 
Merlès, al sud amb el Passatge de Can Merlès número 1 i a l’oest amb la finca 3 
propietat de Mercedes Guri Flaquer amb ref. Cadastral 7670003DG3077S0001JG 

Amb referència cadastral número: 7670004DG3077S0001EG 

Aquesta parcel·la s’adjudica a LA SERRA DE SALSELLES SL amb NIF: B-62741699, 
en virtut d’allò previst en el projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística 
6 Can Merlès UA-CM2. En correspondència amb la aportada per l’adjudicatari, i que 
consta inscrita en el Registre de la Propietat de Granollers-2 al tom 1850, llibre 80, foli 
45, finca 644, inscripció 10a de Lliçà d’amunt. 

Aquesta finca es troba afectada per les següents càrregues. 

A una hipoteca a favor de Caixa d’Estalvis de Catalunya, constituïda el dia 29 d’octubre de 
2007. Tom: 2609 llibre: 202, foli: 218 finca: 644 inscripció 13a 
 
A una hipoteca a favor de Caixa d’Estalvis de Catalunya, constituïda el dia 22 d’abril de 2009. 
Tom: 2609 llibre: 202, foli: 219 finca: 644 inscripció 14a 
 
A una hipoteca a favor de Catalunya Banc, S.A., constituïda el dia 16 de maig de 2012. Tom: 
2609 llibre: 251, foli: 24 finca: 644 inscripció 14a 
 
Al concurs voluntari de l’entitat “La Serra de Salsellas, S.L., inscrit el dia 3 de juliol de 2013. 
Tom: 3069 llibre: 270, foli: 58 finca: 644 inscripció 18a 

Així mateix queda afectada (de conformitat amb l’article 114 de la Llei 1/2005 de 26 de 
juliol) vigent a Catalunya en matèria urbanística, al compliment de les càrregues i al 
pagament de les despeses inherents al sistema d’actuació per cooperació. 

El coeficient de propietat corresponent a la finca 4 és del 10,41 %. 

La quantia del saldo del Compte de Liquidació provisional es xifra en 34.809,21 Euros 
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- FINCA 5 ( Passatge de Can Merlès, 6) 

 

GINESTA PESAS REYES 
Domicili: Passatge de Can Merlès, 6 – 08186 Lliçà d’Amunt 
DNI: 79278770R 
 

Parcel·la de terreny edificable de 160,14 m2 de superfície total de forma gairebé 
rectangular, situada a la part central del barri de Can Merlès, al terme municipal de 
Lliçà d’Amunt. En aquesta parcel·la existeix una casa unifamiliar composta per planta 
baixa i planta pis, la planta baixa té una superfície de 91 m2, dels quals 75 m2 

corresponent a magatzem i 16 m2 a garatge i la planta primera destinada a habitatge 
de 81m2. 

Llinda: Al nord amb el passatge de Can Merlès número 6, a l’est i al sud amb la finca 
6, propietat de Daniel Martínez Garcia i Juan Antonio Martínez Garcia amb ref. 
Cadastral 7670006DG3077S0001ZG i a l’oest amb la finca 1 propietat de Josefa 
Ramon Ribell amb ref. Cadastral 7670001DG3077S0001XG i la 12 propietat de 
Ángeles Jiménez Gabarri 7670012DG3077S0001WG. 

Amb referència cadastral número: 7670005DG3077S0001SG 

Aquesta parcel·la s’adjudica a GINESTA PESAS REYES amb DNI 79278770R, en 
virtut d’allò previst en el projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística 6 
Can Merlès UA-CM2. En correspondència amb la aportada per l’adjudicatari, i que 
consta inscrita en el Registre de la Propietat de Granollers-2 al tom 2028, llibre 108, 
foli 47, finca 8031, inscripció 3a de Lliçà d’Amunt. 

No hi ha càrregues pendents a traslladar. 

Així mateix queda afectada (de conformitat amb l’article 114 de la Llei 1/2005 de 26 de 
juliol) vigent a Catalunya en matèria urbanística, al compliment de les càrregues i al 
pagament de les despeses inherents al sistema d’actuació per cooperació. 

El coeficient de propietat corresponent a la finca 5 és del 4,90 %. 

La quantia del saldo del Compte de Liquidació provisional es xifra en 15.312,68 Euros 
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- FINCA 6 ( Passatge de Can Merlès, 4) 

 

JUAN ANTONIO MARTINEZ GARCIA 
Domicili: Masia Ca la Mariona – 08186 Lliçà d’Amunt  
DNI:37331894L 
DANIEL MARTÍNEZ GARCIA 
Domicili: Passatge Can Merlès, 4 
DNI: 46748386N 
 

Parcel·la de terreny edificable de 171,74 m2 de superfície total de forma irregular, 
situada a la part central del barri de Can Merlès, al terme municipal de Lliçà d’Amunt. 
En aquesta parcel·la existeix una casa unifamiliar de planta baixa, planta primera i 
planta segona, la planta baixa consta de garatge de 35m2, i habitatge de 114 m2, la 
planta primera habitatge amb una superfície de 109 m2 i planta segona habitatge de 
31 m2 

Llinda: Al nord amb el passatge de Can Merlès número 4, a l’est amb la finca 7, 
propietat de Francisco Puig Ulldemolins i Genis Puig Ulldemolins amb ref. Cadastral 
7670007DG3077S0001UG, al sud amb la finca 8, propietat de Rosa Roca Oller amb 
ref. Cadastral 7670008DG3077S0001HG i a l’oest amb la finca 5 propietat de Ginesta 
Pesas Reyes amb ref. Cadastral 7670005DG3077S0001SG i la 12 propietat de 
Angeles Jiménez Gabarri amb ref. Cadastral 7670012DG3077S0001WG 

Amb referència cadastral número: 7670006DG3077S0001ZG 

Aquesta parcel·la s’adjudica una meitat indivisa a JUAN ANTONIO MARTÍNEZ 
GARCIA amb DNI 37.331.894L i l’altre meitat a DANIEL MARTÍNEZ GARCIA amb DNI 
46.748.396N, en virtut d’allò previst en el projecte de reparcel·lació del polígon 
d’actuació urbanística 6 Can Merlès UA-CM2. En correspondència amb la aportada 
per l’adjudicatari, i que consta inscrita en el Registre de la Propietat de Granollers-2 al 
tom 2538, llibre 190, foli 92, finca 643, inscripció 11a de Lliçà d’Amunt. 

Aquesta finca està afectada per les següents càrregues 
 
A una hipoteca a favor de Caixa d’estalvis de Catalunya constituïda el dia 26 d’abril de 2007. 
Tom: 2538, llibre: 190, foli: 93, finca: 643, inscripció 12a 

Així mateix queda afectada (de conformitat amb l’article 114 de la Llei 1/2005 de 26 de 
juliol) vigent a Catalunya en matèria urbanística, al compliment de les càrregues i al 
pagament de les despeses inherents al sistema d’actuació per cooperació. 

El coeficient de propietat corresponent a la finca 6 és del 3,67 %. 

La quantia del saldo del Compte de Liquidació provisional es xifra en 11.734,44 Euros 
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- FINCA 7  (Carrer Can Merlès, 10 -  Masia Can Valentí ) 

 

FRANCESC PUIG ULLDEMOLINS  

Domicili: Masia Can Valentí – 08186 Lliçà d’Amunt 

DNI: 77081965H 

GENIS PUIG ULLDEMOLINS 

Domicili: Masia Can Valentí – 08186 Lliçà d’Amunt 

DNI: 77297914C 

 

Parcel·la de terreny edificable de 634.96 m2 de superfície total de forma irregular, 
situada a la part est del barri de Can Merlès, al terme municipal de Lliçà d’Amunt. En 
aquesta parcel·la existeix una CASA de planta baixa, planta primera i altell, i varies 
edificacions auxiliars, la planta baixa de una superfície de 317 m2, dels quals 150 m2 
corresponent al garatge, 44 a magatzem i 123 a habitatge, la planta primera de 123 
m2 destinats a habitatge. 

Llinda: Al nord amb el passatge de Can Merlès número, 2 a l’est amb el camí de Can 
Merlès número, 10, a l’oest amb la finca 6 propietat de Juan Antonio Martínez Garcia i 
Daniel Martínez Garcia amb ref. Cadastral  7670006DG3077S0001ZG i la 8 propietat 
de Rosa Roca Oller amb ref. Cadastral 7670008DG3077S0001HG i al sud amb el 
camí vell de Can Merlès número 1-3. 

Amb referència cadastral número: 7670007DG3077S0001UG 

Aquesta parcel·la s’adjudica a FRANCESC PUIG ULLDEMOLINS amb DNI 
77081965H i GENIS PUIG ULLDEMOLINS amb DNI 77297914C, en virtut d’allò 
previst en el projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès 
UA-CM2. En correspondència amb la aportada per l’adjudicatari, i que consta inscrita 
en el Registre de la Propietat de Granollers-2 al tom 2527, llibre 189, foli 74, finca 
1094, inscripció 4a de Lliçà d’Amunt 

No hi ha càrregues pendents a traslladar. 

Així mateix queda afectada (de conformitat amb l’article 114 de la Llei 1/2005 de 26 de 
juliol) vigent a Catalunya en matèria urbanística, al compliment de les càrregues i al 
pagament de les despeses inherents al sistema d’actuació per cooperació. 

El coeficient de propietat corresponent a la finca 7 és del 14,73 %. 

La quantia del saldo del Compte de Liquidació provisional es xifra en 46.837,01 Euros 
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- FINCA 8  ( Camí vell de Can Merlès, 3 - Masia Ca la Mariona ) 

 

ROSA ROCA OLLER 
Domicili: Camí vell de Can Merlès, 3  ( Masia Ca la Mariona ) – 08186 Lliçà d’Amunt 
DNI: 52.154.950 
 

Parcel·la de terreny edificable de 70,96 m2 de superfície total de forma irregular, 
situada a la part central del barri de Can Merlès, al terme municipal de Lliçà d’Amunt. 
En aquesta parcel·la existeix una CASA de planta baixa i planta pis i planta segona, la 
planta baixa habitatge de 70 m2 i la planta primera habitatge de 70 m2 i planta segona 
habitatge de 36 m2. 

Llinda: Al nord amb la finca 6, propietat de Juan Antonio i Daniel Martínez Garcia amb 
ref. Cadastral 7670006DG3077S0001ZG, a l’est amb la finca 7 propietat de Francesc i 
Genis Puig Ulldemolins amb ref. Cadastral 7670007DG3077S0001UG, a l’oest amb la 
finca 12, propietat de Ángeles Jiménez Gabarri amb ref. Cadastral 7670012DG3077S 
0001WG, i al sud amb el camí vell de Can Merlès número 5 

Amb referència cadastral número: 7670008DG3077S0001HG 

Aquesta parcel·la s’adjudica a ROSA ROCA OLLER amb DNI 52.154.950, en virtut 
d’allò previst en el projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística 6 Can 
Merlès UA-CM2. En correspondència amb la aportada per l’adjudicatari, i que consta 
inscrita en el Registre de la Propietat de Granollers-2 al tom 2194, llibre 134, foli 132, 
finca 91, inscripció 3a de Lliçà d’Amunt. 

No hi ha càrregues pendents a traslladar. 

Així mateix queda afectada (de conformitat amb l’article 114 de la Llei 1/2005 de 26 de 
juliol) vigent a Catalunya en matèria urbanística, al compliment de les càrregues i al 
pagament de les despeses inherents al sistema d’actuació per cooperació. 

El coeficient de propietat corresponent a la finca 8 és del 3,61 %. 

La quantia del saldo del Compte de Liquidació provisional es xifra en 11.011,40 Euros 
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- FINCA 9 ( Camí vell de Can Merlès, 6 - 8) 

 

ROSA ROCA OLLER 
Domicili: C/Camí vell de Can Merlès, 3 Ca la Mariona – 08186 Lliçà d’Amunt 
DNI: 52.154.950 
 

Parcel·la de terreny edificable de 430,00 m2 de superfície total de forma irregular, 
situada a la part sud-est del barri de Can Merlès, al terme municipal de Lliçà d’Amunt. 
En aquesta parcel·la existeix una edificació consistent en un magatzem de 100 m2 i un 
porxo de 33 m2.  

Llinda: Al nord amb el Camí Vell de Can Merlès números 6, al nord-est amb l’era de 
Can Merlès, a l’oest amb el camí vell de Can Merlès número  8,  i al sud amb el límit 
de la unitat d’actuació. 

Amb referència cadastral número: 7670009DG3077S0001WG 

Aquesta parcel·la s’adjudica a ROSA ROCA OLLER amb DNI 52.154.950, en virtut 
d’allò previst en el projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística 6 Can 
Merlès UA-CM2. En correspondència amb la aportada per l’adjudicatari, i que consta 
inscrita en el Registre de la Propietat de Granollers-2 al tom 2194, llibre 134, foli 136, 
finca 92, inscripció 3a de Lliçà d’Amunt. 

No hi ha càrregues pendents a traslladar. 

Així mateix queda afectada (de conformitat amb l’article 114 de la Llei 1/2005 de 26 de 
juliol ) vigent a Catalunya en matèria urbanística, al compliment de les càrregues i al 
pagament de les despeses inherents al sistema d’actuació per cooperació. 

El coeficient de propietat corresponent a la finca 9 és del 9,20 %. 

La quantia del saldo del Compte de Liquidació provisional es xifra en 39.495,87 Euros 
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- FINCA 10 ( Camí vell de Can Merles  11 – Masia Can Met ) 

 

JUAN CARLOS MORON VELASCO 
Domicili: camí vell de Can Merlès, 11  (Masia Can Met) – 08186 Lliçà d’Amunt 
DNI: 36.354.419 
 
MARIA JOSE BARRERA BRAVO 
Domicili: camí vell de Can Merlès, 11  (Masia Can Met) – 08186 Lliçà d’Amunt 
DNI: 46.049475W 
 

Parcel·la de terreny edificable de 1.201,55 m2 de superfície total de forma irregular, 
situada al sud-oest del barri de Can Merlès, al terme municipal de Lliçà d’Amunt. En 
aquesta parcel·la existeix una CASA, un garatge, un magatzem i una piscina, la casa 
està composta de planta baixa habitatge de 100 m2 i planta primera habitatge de 100 
m2, el garatge amb una superfície de 42 m2, el magatzem de 21 m2 i una piscina de 
23 m2 

Llinda: Al nord amb el límit de la unitat d’actuació, la finca 12, propietat de Ángeles 
Jiménez Gabarri amb ref. Cadastral 7670012DG3077S0001WG i la 11 propietat de 
Abel Florez Abellan amb ref. Cadastral 7670011DG3077S0001HG, a l’est amb el camí 
vell de Can Merlès número 11, i la finca 11, propietat de Abel Florez Abellan amb ref. 
Cadastral 7670011DG3077S0001HG, al sud i a l’oest amb el límit de la unitat 
d’actuació. 

Amb referència cadastral número: 7670014DG3077S0001BG 
 
Aquesta finca es troba afectada per una servitud de pas de la xarxa de clavegueram, 
d’una franja de 2 metres d’ample i al llarg de tota la finca en direcció Est-oest. 
La servitud comprèn les següents limitacions: 

A.- Dins la franja descrita, correrà soterrada a una profunditat mínima de 0.8 metres, la 
canalització, els accessoris i els elements auxiliars necessaris.  
B.- Prohibició de fer-hi treballs de llaura, cavada o d’altres semblants, a una fondària superior 
als 60 centímetres, a la franja de terrenys referida a l’apartat A.- 
C.- Prohibició de plantar-hi arbres o arbusts.  
D.- No es permetrà aixecar edificacions o construccions de qualsevol mena, tot i que tinguin 
caràcter provisional o temporal. 
E.- Lliure accés a les instal·lacions i canalitzacions efectuades del personal i dels elements i 
mitjans per poder vigilar, mantenir, reparar i renovar les instal·lacions esmentades, amb 
pagament dels danys que s’ocasionin en cada cas. 
 
Aquesta parcel·la s’adjudica a Juan Carlos MORON VELASCO amb DNI: 46.033.757-
Q i a MARIA JOSÉ BARRERA BRAVO amb DNI: 46.049475-W, en virtut d’allò previst 
en el projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès UA-
CM2. En correspondència amb la aportada per l’adjudicatari, i que consta inscrita en el 
Registre de la Propietat de Granollers-2 al tom 2331, llibre 155, foli 52, finca 9312, 
inscripció 1a de Lliçà d’amunt. 
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No hi ha càrregues pendents a traslladar. 

Així mateix queda afectada (de conformitat amb l’article 114 de la Llei 1/2005 de 26 de 
juliol) vigent a Catalunya en matèria urbanística, al compliment de les càrregues i al 
pagament de les despeses inherents al sistema d’actuació per cooperació. 

El coeficient de propietat corresponent a la finca 10 és del 7,35 %. 

La quantia del saldo del Compte de Liquidació provisional es xifra en 28.441,89 Euros 
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- FINCA 11 ( Carrer Camí de Can Merlès, 11) 

 
 
ABEL FLOREZ ABELLAN 
Domicili: Carrer Camí de Can Merlès, 11  - 08186 Lliçà d’Amunt 
DNI: 47813646G 
  

Parcel·la de terreny edificable de 74,01 m2 de superfície total de forma irregular, 
situada al sud del barri de Can Merlès, al terme municipal de Lliçà d’Amunt. En 
aquesta parcel·la existeix una CASA, composta de planta baixa i planta pis, la planta 
baixa destinada a habitatge amb una superfície de 36 m2 i planta primera habitatge de 
36 m2. 

Llinda: Al nord amb la finca 12, propietat de Ángeles Jiménez Gabarri amb ref 
cadastral 7670012DG3077S0001WG a l’est amb el camí Vell de Can Merlès número 
9, a l’oest i al sud amb la finca 10 propietat de Juan Carlos Moron Velasco i Maria Jose 
Barrera Bravo amb ref. cadastral 7670010DG3077S0001UG. 

 Amb referència cadastral número: 7670011DG3077S0001HG 

Aquesta parcel·la s’adjudica ABEL FLOREZ ABELLAN amb DNI 47813646G, en virtut 
d’allò previst en el projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística 6 Can 
Merlès UA-CM2. En correspondència amb la aportada per l’adjudicatari, i que consta 
inscrita en el Registre de la Propietat de Granollers-2 al tom 3097, llibre 274, foli 184, 
finca 727, inscripció 11a de Lliçà d’Amunt. 

No hi ha càrregues pendents a traslladar. 

Així mateix queda afectada (de conformitat amb l’article 114 de la Llei 1/2005 de 26 de 
juliol ) vigent a Catalunya en matèria urbanística, al compliment de les càrregues i al 
pagament de les despeses inherents al sistema d’actuació per cooperació. 

El coeficient de propietat corresponent a la finca 11 és del 3,77 %. 

La quantia del saldo del Compte de Liquidació provisional es xifra en 11.538,23 Euros 
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- FINCA 12 ( Carrer Camí vell de Can Merlès, 7) Masia Can Parado 

 

ÁNGELES O MARIA ÁNGELES JIMENEZ GABARRI 
Domicili: Camí de vell de Can Merlès, 7 – 08186 Lliçà d’Amunt 
DNI: 10.778.408-X 
 

Parcel·la de terreny edificable de 442,79 m2 de superfície total de forma irregular, 
situada a la part central del barri de Can Merlès, al terme municipal de Lliçà d’Amunt. 
En aquesta parcel·la existeix una CASA, composta de planta baixa i planta pis amb 
una superfície total de 190 m2, un magatzem de 110 m2, i un magatzem de 20 m2. 

Llinda: Al nord amb la finca 1 propietat de Josefa Ramon Ribell amb ref. Cadastral 
7670001DG3077S0001XG, a l’est amb la finca 5, propietat de  Ginesta Pesas Reyes 
amb ref. Cadastral 7670005DG3077S0001SG, la 6 propietat de Juan Carlos i Diego 
Martínez Garcia amb ref. Cadastral 7670006DG3077S0001ZG i la 8 propietat de Rosa 
Roca Oller amb ref. Cadastral 7670008DG3077S0001HG, al sud amb el camí vell de 
Can Merlès número 7 i la finca 11 propietat de Abel Florez Abellan, i a l’oest amb el 
límit de la Unitat d’Actuació i la finca 10 propietat de Juan Carlos Moron Velasco i 
Maria Jose Barrera Bravo amb ref. Cadastral 7670010DG3077S0001UG 

Amb referència cadastral número: 7670012DG3077S0001WG 

Aquesta parcel·la s’adjudica a ÁNGELES JIMENEZ GABARRI amb DNI 10.778.408-X, 
casada i en règim de separació de béns, en virtut d’allò previst en el projecte de 
reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès UA-CM2. En 
correspondència amb l’aportada per l’adjudicatari, i que consta inscrita en el Registre 
de la Propietat de Granollers-2 al volum 2223, llibre 138, foli 110, finca 2124, inscripció 
11a de Lliçà d’Amunt. 

No hi ha càrregues pendents a traslladar. 

Així mateix queda afectada (de conformitat amb l’article 114 de la Llei 1/2005 de 26 de 
juliol) vigent a Catalunya en matèria urbanística, al compliment de les càrregues i al 
pagament de les despeses inherents al sistema d’actuació per cooperació. 

El coeficient de propietat corresponent a la finca 12 és del 12,63 %. 

La quantia del saldo del Compte de Liquidació provisional es xifra en 39.650,29 Euros 
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VIARI DEL CARRER DE CAN MERLÉS, CAMÍ VELL DE CAN MERLÉS I L’ERA DE 
CAN MERLÉS  
 
 
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 
Domicili: C. Anselm Clavé,  73  – 08186 Lliçà d’Amunt 
NIF: P-0810600G 
 

Vials del Polígon d’Actuació nº 6 Can Merles, al terme municipal de Lliçà d’Amunt. 

El Camí de Can Merlès, passa pel costat est de la unitat d’Actuació, te una amplada de 
8 metres.  

El camí Vell de Can Merlès comença a la part sud de la unitat d’Actuació direcció nord 
per anar girant a la dreta vorejant l’era publica per acabar connectant amb el camí de 
Can Merlès a l’est de la unitat d’Actuació, també forma part del sistema viari l’era de 
Can Merlès cedida en aquesta reparcel·lació.   

La totalitat dels vials s’adjudiquen com sistema viari a l’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ 
D’AMUNT amb NIF: P0810600G, en virtut d’allò previst en el projecte de reparcel·lació 
del polígon d’actuació urbanística 6 Can Merlès UA-CM2, en concepte de cessió lliure i 
obligatòria, de conformitat amb l’article 139 del DL 1/2010 

No hi ha càrregues pendents de traslladar 

Finca de cessió obligatòria i gratuïta del sector sense cap aprofitament 
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Total liquidació per propietaris sense IVA 

 

PROPIETARIS TOTAL LIQUIDACIÓ (en Euros) 

JOSEFA RAMON RIBELL 15.873,12 

INMOBILIA CONCEPT SL 16.726,28 

MERCEDES GURI FLAQUER 31.739,22 

LA SERRA DE SALSELLAS SL 34.809,21 

GINESTA PESAS REYES 15.312,68 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ GARCIA 
DANIEL MARTÍNEZ GARCIA 11.734,44 

FRANCISCO PUIG ULLDEMOLINS 
GINES PUIG ULLDEMOLINS 46.837,01 

ROSA ROCA OLLER 11.011,40 

ROSA ROCA OLLER 39.495,87 

JUAN CARLOS MORON VELASCO 
MARIA JOSÉ BARRERA BRAVO 28.441,89 

ABEL FLOREZ ABELLAN 11.538,23 

ÁNGELES JIMENEZ GABARRI 39.650,29 
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Redactors del projecte de reparcel·lació 

 
 
 
 
 

Serveis Territorials de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt 
 
 
 
 
 
 
Lliçà d’Amunt, gener de 2020 
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8.   ANNEX GRÀFIC 

8.1.   Plànols d’informació 

8.1.1.   Plànol de situació i índex 

8.1.2.   Plànol d’emplaçament i àmbit 

8.1.3.   Aixecament topogràfic 

8.1.4.   Planejament vigent 

(REVISIÓ-ADAPTACIÓ DEL VIGENT PLA GENERAL) 

8.1.5.   Finques aportades 

8.2.   Plànols d’ordenació 

8.2.1.   Plànol Planejament en tràmit 

(MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ-ADAPTACIÓ DEL VIGENT PLA 
GENERAL) 

8.2.2.   Finques adjudicades 
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Urbanització Gestió Total despeses

FINQUES PROPIETARIS
Superfície 
aportada

% Sup . 
Aport.

Qualificació
% Sostre 

Reparcel·laci
ó

Càlcul valor 
aportat

Superfície 
adjudicada

% adj. Sostre
Càlcul valor 

adjudicat
Diferència en 
l'adjudicació

-227.518,31 € -14.024,79 € 244.488,31 € TOTAL Indemnització Compensació.
QUOTA LIQUIDACIO 

PROVISIONAL
PREVISIÓ QUOTA MÉS IVA 

(21%)

1 JOSEFA RAMON RIBELL 291,99 4,88% Clau 6(a) 4,84% 22.156,11 291,99 5,43% 189,79 24.672,70 -2.516,59 -11.011,89 -678,80 -11.690,69 -14.207,27 0,00 -1.665,85 -15.873,12 -19.206,48

2 INMOBLIARIA CONCEPT SL 388,33 6,48% Clau 3b 5,44% 24.907,39 369,04 6,87% 202,97 26.386,10 -1.478,71 -12.377,00 -762,95 -13.139,94 -14.618,66 0,00 -2.107,63 -16.726,28 -20.238,80

3 MERCÈ GURI FLAQUER 735,70 12,29% Clau 3b 10,31% 49.752,23 698,42 12,99% 404,64 52.603,20 -2.850,97 -23.457,14 -1.445,96 -24.903,09 -27.754,06 0,00 -3.985,16 -31.739,22 -38.404,46

4 LA SERRA DE  SALSELLES SL 743,06 12,41% Clau 3b 10,41% 47.703,62 743,06 13,82% 408,68 53.128,40 -5.424,78 -23.684,66 -1.459,98 -25.144,64 -30.569,41 0,00 -4.239,79 -34.809,21 -42.119,14

5 GINESTA PESAS REYES 160,14 2,67% Clau 6(a) 4,90% 22.419,26 160,14 2,98% 192,17 24.982,10 -2.562,84 -11.148,40 -687,21 -11.835,61 -14.398,45 0,00 -914,22 -15.312,68 -18.528,34

6
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ GARCIA                     
DANIEL MARTÍNEZ GARCIA

171,74 2,87% Clau 6(a) 3,67% 16.844,64 171,74 3,19% 144,26 18.735,80 -1.891,16 -8.349,92 -514,71 -8.864,63 -10.755,79 0,00 -978,65 -11.734,44 -14.198,67

7
FRANCESC PUIG ULLDEMOLINS                         
GENIS PUIG ULLDEMOLINS

635,32 10,61% Clau 6(a) 14,73% 67.480,74 634,96 11,81% 577,81 75.115,30 -7.634,56 -33.513,45 -2.065,85 -35.579,30 -43.213,86 0,00 -3.623,15 -46.837,01 -56.672,79

8 ROSA ROCA OLLER 70,96 1,19% Clau 6(a) 3,61% 16.562,86 70,96 1,32% 141,92 18.449,60 -1.886,74 -8.213,41 -506,29 -8.719,71 -10.606,44 0,00 -404,96 -11.011,40 -13.323,80

9 ROSA ROCA OLLER 430,00 7,18% Clau 6(a) 9,20% 42.166,28 517,13 9,62% 434,53 56.488,90 -14.322,62 -20.931,68 -1.290,28 -22.221,97 -36.544,59 0,00 -2.951,29 -39.495,87 -47.790,01

10
JUAN CARLOS MORON VELASCO                        
MARIA JOSÉ BARRERA BRAVO

1.201,55 20,07% Clau 6(a) 7,35% 33.656,31 1.201,55 22,35% 288,37 37.488,10 -3.831,79 -16.722,60 -1.030,82 -17.753,42 -21.585,21 0,00 -6.856,68 -28.441,89 -34.414,69

11 ABEL FLOREZ ABELLAN 74,01 1,24% Clau 6(a) 3,77% 17.233,91 74,01 1,38% 148,02 19.242,60 -2.008,69 -8.577,44 -528,73 -9.106,17 -11.114,86 0,00 -423,37 -11.538,23 -13.961,26

12 ÀNGELS JIMENEZ GABARRI 442,79 7,39% Clau 6(a) 12,63% 57.854,13 442,79 8,24% 495,92 64.469,60 -6.615,47 -28.735,56 -1.771,33 -30.506,89 -37.122,37 0,00 -2.527,92 -39.650,29 -47.976,85

13
FRANCESC PUIG ULLDEMOLINS                         
GENIS PUIG ULLDEMOLINS

429,89 7,18% Vial 4,60% 26.686,50 0,00 0,00% 0,00 0,00 26.686,50 -10.465,84 -645,14 -11.110,98 15.575,52 15.440,04 0,00 15.575,52

14 LA SERRA DE SALSELLES SL 130,01 2,17% Vial 2,78% 16.127,93 0,00 0,00% 0,00 0,00 16.127,93 -6.325,01 -389,89 -6.714,90 9.413,03 9.331,15 0,00 9.413,03

15 JOSEP JULIÀ RODOREDA 39,91 0,67% Vial 0,85% 4.931,20 0,00 0,00% 0,00 0,00 4.931,20 -1.933,91 -119,21 -2.053,12 2.878,08 2.853,05 0,00 2.878,08

16 JOSEFA RAMON RIBELL 42,73 0,71% Vial 0,91% 5.279,28 0,00 0,00% 0,00 0,00 5.279,28 -2.070,42 -127,63 -2.198,04 3.081,24 3.054,44 0,00 3.081,24

5.988,13 100,00% 100,00% 471.762,40 5.375,79 100,00% 3.629,08 471.762,40 0,00 -227.518,31 -14.024,79 -241.543,10 -241.543,10 30.678,68 -30.678,68 -272.221,78 -366.835,28

COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL REPARCEL·LACIÓ CAN MERLÈS
















