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I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 
1. Antecedents administratius 
El present projecte de reparcel·lació es tramita en desenvolupament de la Modificació del Pla d'ordenació 
urbanística municipal (en endavant POUM) en relació amb la fitxa del sector S-VN1 del nucli agregat de 
Vernet, del municipi d'Artesa de Segre, aprovada definitivament per Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Lleida, publicat al DOGC núm. 6478, de 11 d’octubre de 2013. 

De conformitat amb l’article 167 en relació al 164 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, procedeix la tramitació d’aquest projecte de reparcel·lació 
de propietari únic per compensació bàsica, al tractar-se d’un supòsit on els terrenys inclosos en el sector 
d’actuació urbanística s’atribueixen a una única propietat. 

2. Iniciativa en la tramitació 
D’acord amb la fitxa del sector S-VN1 del nucli agregat de Vernet del POUM d'Artesa de Segre, el sistema 
d’actuació a través del qual es desenvoluparà el sector S-VN1 serà el de reparcel·lació (la urbanització 
requerida en la fitxa urbanística ja s’ha realitzat, vegeu el certificat d’urbanització emès per l’Ajuntament 
d’Artesa de Segre). La modalitat del sistema d’actuació de reparcel·lació és la de compensació bàsica. 

Atès que concorre el supòsit d’una única propietat adjudicatària del sector S-VN1, no es justifica la 
constitució de junta de compensació. 

La iniciativa en la tramitació la realitza el propietari adjudicatari: 

Nom: Jaume Blasi Ingla  
NIF: 43726496T 
Adreça: C/ Argila nº 8. 
25737 Vernet (Artesa de Segre) 
Telèfon: 649 503 321 

3. Descripció del sector  
L'àmbit sobre el que actua el present procés de reparcel·lació correspon al sector S-VN1 del nucli agregat 
de Vernet, delimitat pel POUM d'Artesa de Segre a l’est de l’església de Santa Maria, en el límit urbà Nord-
Est de Vernet i situat en el carrer de la Serra 3.  

La superfície del sector és de 884m2 

En l’àmbit del sector no hi han edificacions existent. 

El sector limita al Oest amb la finca del carrer de la Serra 1, al Sud amb el talús propietat de l’ajuntament  
d'Artesa de Segre i a l’Est i Nord amb la pròpia finca on pertany el sector. 

4. Objectius del projecte de reparcel·lació 
D’acord amb l’article 124 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme (consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost -DOGC 
6077, de 29.2.2012-, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres -DOGC 5931, de 
29.7.2011): 

1. El sistema d'actuació urbanística per reparcel·lació pot tenir per objecte repartir equitativament els 
beneficis i les càrregues derivats de l'ordenació urbanística, o regularitzar la configuració de les finques i 
situar-ne l'aprofitament en zones aptes per a l'edificació, d'acord amb el planejament urbanístic. 

2. En virtut de la reparcel·lació, i un cop feta, si escau, l'agrupació de les finques afectades, s'adjudiquen a 
les persones propietàries les parcel·les resultants, en proporció a llurs drets respectius, i s'adjudiquen a 
l'ajuntament i a l'administració actuant, si s'escau, els terrenys i les parcel·les que els corresponen, d'acord 
amb aquesta Llei i amb el planejament urbanístic. 

3. La reparcel·lació comprèn la determinació de les indemnitzacions i les compensacions econòmiques 
adequades per fer plenament operatiu el principi del repartiment equitatiu dels beneficis i les càrregues 
derivats de l'ordenació urbanística. 

4. S'han de regular per reglament els requisits i la tramitació dels projectes de reparcel·lació econòmica, els 
de reparcel·lació voluntària, els de regularització de finques i els de reparcel·lació que afectin una única 
persona propietària o diverses en proindivís, i també els supòsits en què la reparcel·lació és innecessària. 
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D’acord amb l’article 43 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme (consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost -DOGC 
6077, de 29.2.2012-, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres -DOGC 5931, de 
29.7.2011): 

1. Els propietaris de sòl urbà no consolidat han de cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl 
corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic dels sectors subjectes a un pla de millora urbana o dels 
polígons d’actuació urbanística que tinguin per objecte alguna de les finalitats a què fa referència l’article 
70.2.a, llevat dels supòsits següents: 

a) En el cas de les àrees residencials estratègiques, els propietaris han de cedir el sòl corresponent al 
percentatge que estableixi el pla director, que pot ésser de fins al 15% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. 

b) En el cas que per mitjà d’una modificació del planejament urbanístic general s’estableixi un nou polígon 
d’actuació urbanística que tingui per objecte una actuació aïllada de dotació a què fa referència la disposició 
addicional segona, el 10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic que comporti l’actuació de dotació 
respecte a l’aprofitament urbanístic atribuït als terrenys inclosos en l’actuació, llevat que la modificació del 
planejament corresponent incrementi el sostre edificable de l’àmbit de l’actuació, supòsit en el qual el 
percentatge esmentat és del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic. 

c) En el cas que per mitjà d’una modificació del planejament urbanístic general s’incrementi el sostre 
edificable d’un sector o d’un polígon d’actuació urbanística, els propietaris, a part de la cessió ordinària que 
corresponia a l’àmbit d’actuació, han de cedir el sòl corresponent al 15% de l’increment de l’aprofitament 
urbanístic. 

2. L’administració actuant ha de fixar l’emplaçament del sòl de cessió amb aprofitament urbanístic en el 
procés de reparcel·lació. Per tal d’assegurar la participació de la iniciativa privada en la construcció 
d’habitatges de protecció pública, es pot distribuir la cessió de sòl amb aprofitament proporcionalment entre 
les diferents qualificacions de zona de l’àmbit d’actuació. 

3. La cessió de sòl a què fa referència l’apartat 1 pot ésser substituïda pel seu equivalent en altres terrenys 
fora del sector o del polígon si es pretén millorar la política d’habitatge, si l’ordenació urbanística dóna lloc a 
una parcel·la única i indivisible o si resulta materialment impossible individualitzar en una parcel·la 
urbanística l’aprofitament que s’ha de cedir. En aquests dos darrers supòsits, la cessió pot ésser substituïda 
també per l’equivalent del seu valor econòmic. En tots els casos, l’equivalent s’ha de destinar a conservar, 
administrar o ampliar el patrimoni públic de sòl. 

En la modificació del POUM no s’incrementa el sostre edificable sinó que el redueix, la cessió que li 
correspon a la propietat, tal i com determina també la fitxa urbanística del sector S-VN1, és del 10% de 
l’aprofitament urbanístic. Aquesta cessió representa per a l’Ajuntament vint-i-quatre metres quadrats de 
sostre (24 m2). Com que aquesta superfície no s’ajusta al paràmetre de parcel·la mínima definida pel 
planejament i per tant resulta materialment impossible concretar una finca resultant. A aquests efectes, és 
d’aplicació el que disposa l’article 43.3 del TRLU que permet la substitució d’aquesta cessió pel seu 
equivalent en metàl·lic i per sòls exteriors a l’àmbit poligonal. En el cas del present projecte de reparcel·lació 
es proposa materialitzar la cessió en sòls extrapoligonals concretada en les finques registrals 6416 i 6569 
en els termes que resulten de la descripció annexa a la present Memòria justificativa. En aquest darrer cas 
es tracta d’un sòl propietat de la muller del propietari que ha donat la seva conformitat a través de document 
annex. 

- S'adjunta fulla d’acceptació de la cessió dels coberts situats a la Zona de protecció dels Trulls per part de l' 
Eva Maria Gabandé López.  
 
5. Ordenació que s’executa 
L’ordenació que s’executa és la definida per la Modificació puntual del POUM d’Artesa de Segre aprovada 
definitivament per la CTU de Lleida en sessió de data ... i publicada al DOGC de data 11 d’octubre de 2013. 

Segons la fitxa normativa del Polígon d’actuació urbanística S-VN1, classificat com a sòl urbà no consolidat, 
els paràmetres d’aplicació són: 

Nom: SECTOR S-VN1 
Situació A l’est de l’església de Santa Maria 
Objectiu Completar el teixit urbà del sector, urbanitzant els carrers fins a 

la plaça de la Rectoria. 



3 
 

Superfície 884 m2 
Cessions Espais lliures: 200 m2 

Edificabilitat 0,27 m2 sostre/m2 sòl 
Sostre 240 m2 
Densitat 11,31 hab/ha (un únic habitatge en el sector) 
Ús i ordenació Orientativa Residencial Clau 10 
Observacions Té com a càrrega externa la urbanització del 100% del dos vials 

fins a la plaça de la Rectoria. Cessions de sòl corresponent al 
10% de l'aprofitament urbanístic del sector. 

Desenvolupament P.Rep + P. Urb. 

La urbanització corresponent al sector S-VN1 resta enllestida.  

- S'adjunta la fitxa urbanística del sector S-VN1 del POUM d’Artesa de Segre. 

- S'adjunta certificat d’urbanització emès per l’Ajuntament d’Artesa de Segre corresponent al sector S-VN1 
del nucli agregat de Vernet. 

6. Relació d’interessats 
D'acord amb l'article 145 del Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
es consideren interessats en el present projecte de reparcel·lació els propietaris de finques incloses dins de 
l'àmbit d'actuació, com els de les cessions extra sectorials, així com els titulars de drets reals i personals. 

Als efectes de determinar la titularitat s'han aplicat els criteris de la Llei d'Expropiació Forçosa que en el seu 
article 3er estableix que llevat de prova en contra, es considerarà titular a qui amb aquest caràcter consti en 
els registres públics que produeixin presumpció de titularitat, només destructible judicialment. En el seu 
defecte, a qui aparegui amb tal caràcter en els registres fiscals o qui ho sigui públicament i notòria.  

- Nom: Jaume Blasi Ingla.  
Propietari finca 6416 d’Artesa de Segre, amb referència cadastral 25041A005003050000RJ, polígon 5, 
parcel·la 305, paratge V. Serra. 
NIF: 43726496T 
Adreça: C/ Argila nº 8. 25737 Vernet (Artesa de Segre) 
Telèfon: 649 503 321 

La càrrega hipotecària descrita en el document aprovat inicialment ha estat cancel·lada per mitjà 
d’escriptura autoritzada en data 9 de maig de 2014 per la notària d’Artesa de Segre, Sra. Maria Esmeralda 
Moreno Muñoz, motiu pel qual el titular d’aquella càrrega no s’inclou com a interessat en el present 
expedient. 

- Nom: Eva Maria Gabandé López. 
Propietària finca 6569 d’Artesa de Segre, situada a la partida Trull, que forma part de la referència cadastral 
25041A005003010000RR, polígon 5, parcel·la 301, paratge Vernet. Muller de Jaume Blasi Ingla. 
NIF: 43731276L 
Adreça: C/ Argila nº 8. 25737 Vernet (Artesa de Segre) 
Telèfon: 629 635 037 

No consten altres interessats al trobar-se les finques lliures d’altres càrregues i ocupants. 

7. Operativa hipotecària 
A l’empara de l’article 54.1 del Text Refós de la Llei de Sòl de 20 de juny de 2008, la inscripció del títol de 
reparcel·lació es durà a terme per mitjà de la cancel·lació directa de les inscripcions i resta d’assentaments 
vigents de les originàries sense mitjançar agrupació instrumental. 

1er.- Segregació d’una porció de sòl de 884 m² de la finca registral 6416 d’Artesa de Segre, inscrita al 
Registre de la Propietat de Balaguer al tom 2487 llibre 89 foli 111, que constituirà la finca aportada al 
projecte de reparcel·lació. 

2on.- Identificació de les finques resultants. 

3er.- Identificació de les finques de cessió extrasectorials en concepte de 10% de l’aprofitament urbanístic. 

8. Tractament de les càrregues i gravàmens reals i personals 
De conformitat amb la nota simple expedida pel Registre de la Propietat de Balaguer actualitzada que 
s’adjunten, la finca 6416 d’Artesa de Segre amb nº de referència cadastral 25041A005003050000RJ 
propietat de Jaume Blasi Ingla està lliure de càrregues. 
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La finca 6569 d’Artesa de Segre no té una referència cadastral pròpia. En la nota simple registral consta que 
“se manifiesta que forma parte de la referencia catastral  25041A005003010000RR”. Propietat d’Eva 
Gabandé Lopez i està lliure de càrregues i no consta, tampoc, l’existència de cap titular de dret personal 
(arrendament, etc...). 

- S’adjunten les notes simples registrals de les finques que intervenen així com les fitxes cadastrals de les 
dues finques on es situen els intercanvis extra sectorials, amb referència cadastral 25041A005003050000RJ 
i la que forma part de la referència cadastral 25041A005003010000RR 

- S’adjunta la certificació de domini i càrregues del Registre de la Propietat de Balaguer de la finca 6416 
d’Artesa de Segre amb nº de referència cadastral 25041A005003050000RJ propietat de Jaume Blasi Ingla 

9. Del règim urbanístic del sòl i de la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic 
Tal com s’ha expressat en l’apartat 4 de la memòria justificativa, la cessió que li correspon a la propietat, tal i 
com determina la fitxa urbanística del sector S-VN1, és del 10% de l’aprofitament urbanístic. Aquesta cessió 
representa per a l’Ajuntament vint-i-quatre metres quadrats de sostre (24 m2). Com que aquesta superfície 
no s’ajusta al paràmetre de parcel·la mínima definida pel planejament i per tant resulta materialment 
impossible concretar una finca resultant. A aquests efectes, és d’aplicació el que disposa l’article 43.3 del 
TRLU que permet la substitució d’aquesta cessió pel seu equivalent en metàl·lic i per sòls exteriors a l’àmbit 
poligonal. En el cas del present projecte de reparcel·lació es proposa materialitzar la cessió en sòls 
extrapoligonals concretada en les finques registrals 6416 i 6569 en els termes que resulten de la descripció 
annexa a la present Memòria justificativa. En aquest darrer cas es tracta d’un sòl propietat de la muller del 
propietari que ha donat la seva conformitat a través de document annex. 

Les cessions extra sectorial acordades són l'àrea qualificada com a Equipament Epu segons el POUM 
d'Artesa de Segre, situada a l'Oest del sector S-VN1, on es troba l'actual dipòsit d'aigua, propietat de  Jaume 
Blasi Ingla i els coberts existents en la Zona de protecció dels Trulls del POUM d’Artesa de Segre, situada al 
Nord del nucli agregat de Vernet, propietat de na Eva Maria Gabandé López.  

9.1 Valoració del resultat del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector S-VN1. 

El règim jurídic del sòl inclòs en el sector S-VN1 del POUM d’Artesa de Segre és el de sòl urbà no 
consolidat d’acord amb el que disposa l’article 31 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, 
del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 
3 d’agost -DOGC 6077, de 29.2.2012-, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres -
DOGC 5931, de 29.7.2011. 

A efectes de la seva valoració, conforme a l’article 131 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, cal prendre en consideració la data d’aprovació inicial del projecte i per tant 
considerar l’aplicació del règim del Text Refós de la llei de Sòl, aprovat per RDL 2/2008, de 20 de juny (ex 
Disposició Transitòria 3ª, apartat 1er). 

Segons l’article 12.3 d’aquesta Llei els terrenys inclosos en l’àmbit del sector S-VN1 es troben en situació 
bàsica de sòl urbanitzat al trobar-se integrats a la malla urbana de Vernet, en disposició dels serveis i de les 
dotacions pròpies del sòl urbà, de forma que llur valoració als efectes legals vigents s’haurà d’atenir al que 
disposa l’article 23 del mateix text legal. 

S’aplica a tals efectes el mètode residual estàtic a partir de la fórmula fixada per l’ordre Ministerial de 27 de 
març de 2003 (art. 42 Ordre ECO/805/2003), segons el detall següent: 

F = Vm x (1-b) – Ci 

On: 

F = valor unitari de repercussió del sòl (€/m²st) 

Vm = valor unitari de mercat de l’immoble acabat, és a dir, valor de venda en €/m² construït. 

b = marge o benefici del promotor expressat en tant per u, atenent els ratis mitjans del mercat. 

Ci = valor unitari de costos i despeses necessàries: honoraris professionals, cost de llicències i taxes de la 
construcció, cost d’estudis necessaris, assegurances, impostos no recuperables, despeses de declaració 
d’obra nova, etc. 

Del que resulta: 

Vm = 1.219,83 €/m²st 
Preu mitjà venda habitatge. Data: 03/12/2013  
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Vm (1) = 1.845,81 €/m²st 
Vm (2) = 559,00 €/m²st 
Vm (3) = 1.680,00 €/m²st 
Vm (4) = 1.461,00 €/m²st 
Vm (5) = 530,00 €/m²st 
Vm (6) = 1.476,00 €/m²st 
Vm (7) = 987,00 €/m²st 
Vm mitjà = 1.219,83 €/m²st 

(1) Preu d'oferta dels habitatges de nova construcció a Catalunya excepte Bcn i Àmbit Metropolità. 
2012. DTS (gencat.cat) 
(2) Casa unifamiliar d'obra nova. Vila-sana, Lleida (idealista.com) 
(3) Casa unifamiliar aïllada d'obra nova. El Catllar, Tarragona (idealista.com) 
(4) Casa unifamiliar d'obra nova. Miralbueno-Bombarda, Saragossa (idealista.com) 
(5) Casa unifamiliar d'obra nova. Tremp, Lleida (habitaclia.com) 
(6) Casa unifamiliar d'obra nova. Montroig del Camp, Tarragona (idealista.com) 
(7) Casa unifamiliar aïllada d'obra nova. Ebrosa, Saragossa (idealista.com) 

b = 0,14 

Ci (8) = 467,19 €/m²st 
Ci (9) = 12,20 €/m²st 
Ci (10) = 36,59 €/m²st 
Ci (11) = 0,00 €/m²st 
Ci (12) = 0,00 €/m²st 
Ci (13) = 12,50 €/m²st 

Total Ci = 528,49 €/m²st 
(8) Font: Revista BEC (Boletín Económico de la Construcción) nº 296, 4rt trimestre de 2013. Despeses 
generals de l'obra, empresa i benefici industrial 
(9) 1% VM despeses de notaria i registre 
(10) 3% VM despeses de comercialització i promoció 
(11) Despeses d'urbanització.  
(12) Cost d’enderroc.  
(13) Cost de gestió urbanística (redacció de projecte de reparcel·lació, inscripció registre propietat) 

El resultat és: 

F = 1.219,83 x 0,86 - 528,49 = 520,57 €/m²st 

El valor econòmic del 10% d’aprofitament en el sòl urbà no consolidat, és el resultat del producte dels 24m² 
de sostre d’aprofitament urbanístic, que és el 10% dels 240m² de sostre que permet la fitxa del sector S-
VN1, amb el valor unitari de repercussió del sòl de 520,57€/m², donant com a resultat dotze mil quatre-cents 
noranta-tres euros amb cinquanta-vuit cèntims (12.493,58€). 

10% d'aprofitament urbanístic: 24 m²st 

TOTAL:  24 x 520,57 = 12.493,58 € 
Per altra banda, es valoren els dos terrenys extra sectorials pels que és vol intercanviar el 10% 
d’aprofitament urbanístic.  

Un d’ells són els 370m² de terreny qualificat com a Epu segons el POUM d’Artesa de Segre que inclou el 
dipòsit d’aigua municipal, situat a la finca rústica amb referència cadastral 25041A005003050000RJ, 
localitzada al polígon 5, parcel·la 305, V. Serra d’Artesa de Segre. El valor cadastral de la finca és de 
142.536,09€ i té una superfície de sòl de 20.443m². Així es dedueix el valor del metre quadrat de sòl que és 
de 6,97€/m², que multiplicats pels 370m² dóna un resultat de dos mil cinc-cents setanta-nou euros amb 
seixanta-quatre cèntims (2.579,64€). 

L’altre terreny extra sectorial correspon a 140m² de coberts situats en la zona de protecció dels Trulls 
segons el POUM d’Artesa de Segre, finca 6569 d’Artesa de Segre que no té una referència cadastral pròpia. 
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En la nota simple registral consta que “se manifiesta que forma parte de la referencia catastral  
25041A005003010000RR”. Situada al polígon 5, parcel·la 301 del paratge de Vernet. És considera el seu 
valor 78,16€/m² que es dedueix de dividir el valor cadastral de la construcció de 138.346,10€ pels 1.770m² 
de superfície construïda, que multiplicats pels 140m² resulten deu mil nou-cents quaranta-dos euros amb 
quaranta cèntims (10.942,40€). 

Finalment la suma dels valors dels dos terrenys puja la quantitat de tretze mil cinc-cents vint-i-dos euros 
amb quatre cèntims, que resulta superior al valor del 10% d’aprofitament urbanístic. 

m²  €/m² Subtotal € 
Terreny per Epu       370,00 6,97 2.579,64 
Ref. cadastral 25041A005003050000RJ       
Coberts dels Trulls       140,00 78,16 10.942,40 
Ref. cadastral 25041A005003010001RR       
TOTAL:  13.522,04 
 
- S’adjunta la certificació cadastral de la finca amb referència cadastral 25041A005003050000RJ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS ADJUNTS 



 



Fulla d’acceptació de la cessió dels coberts situats a la Zona de protecció dels 
Trulls per part de l'Eva Maria Gabandé López 



 





 



Fitxa urbanística del sector S-VN1 del POUM d’Artesa de Segre 



 



Pla Ordenació Urbanística Municipal d’Artesa de Segre. Document Text Refós per aprovació provisional

SECTOR S-VN1

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

Nom: SECTOR S-VN1

Situació A l’est de l’església de Santa Maria

Objectiu Completar el teixit urbà del sector, urbanitzant els carrers fins a la 
plaça de la Rectoria.

Superfície 884 m2

Cessions Espais lliures: 200 m2

Edificabilitat 0,27 m2 sostre/m2 sòl

Sostre 240 m2

Densitat 11,31 hab/ha (un únic habitatge en el sector)

Ús i ordenació Orientativa Residencial Clau 10

Observacions Té com a càrrega externa la urbanització del 100% del dos vials fins 
a la plaça de la Rectoria. Cessions de sòl corresponent al 10% de 
l'aprofitament urbanístic del sector.

Desenvolupament P.Rep + P. Urb.

e: 1/2000

                                AJUNTAMENT ARTESA DE SEGRE  maig 2013

Nucli agregat          VERNET

M. ÀNGELS ESPAR i CANAL - Arquitecte - Exp. 52/00



 



Certificat d’urbanització emès per l’Ajuntament d’Artesa de Segre corresponent al 
sector S-VN1 del nucli agregat de Vernet 



 









 



Nota simple registral actualitzada de la finca rústica nº 6416 d’Artesa de Segre 
propietat de Jaume Blasi Ingla on es situa el sector S-VN1 i l'àrea qualificada com 
Equipament Epu segons el POUM d'Artesa de Segre, amb referència cadastral 
25041A005003050000RJ 



 









 



Nota simple registral de la finca 6569 d’Artesa de Segre Propietat d’Eva Gabandé 
Lopez on es situen els coberts de la Zona de protecció dels Trulls segons el POUM 
d'Artesa de Segre, que forma part de la referència cadastral nº 
25041A005003010000RR 



 







Fitxa cadastral de la finca rústica nº 6416 d’Artesa de Segre propietat de Jaume 
Blasi Ingla on es situa el sector S-VN1 i l'àrea qualificada com Equipament Epu 
segons el POUM d'Artesa de Segre, on es situa el dipòsit d’aigua municipal, amb 
referència cadastral 25041A005003050000RJ 



 





 



Certificació de domini públic i càrregues del Registre de la finca rústica nº 6416 
d’Artesa de Segre propietat de Jaume Blasi amb referència cadastral 
25041A005003050000RJ. 
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Ajuntament d’Artesa de Segre
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Ati sI

9 L» 2D1

Al Registre de la Propietat de Balaguer
A/a del Sr. Registrador de la Propietat

Avda. Pasos Catalans, 21-23, Entresol

25600 - Balaguer

Sr.

EN 1

/
)

Niini 3t.43

L’Ajuntament d’Artesa de Segre ha iniciat la tramitació del

Reparcel.lació del Folígon d’Actuació Urbanística S-NV1, de

conformitat amb la legislació urbanística d’aplicació.

Projecte de
Vernet, de

Que en compliment del que disposa l’article 8 del Rejal decret 1023/1997,

de 4 de juliol, pel que s’aproven les normes Teentáries al Reglament per

l’execució de la Llei Hipotecaria sobre la Inscripció al Registre de la Propietat

d’Actes de Naturalesa Urbanística, s’interessa l’expedició del certificat de

domini i cárregues de la finca inclosa en l’esmentat polígon que a continuació es

detalla. Igualment, d’acord amb el matcix precepte reglamentan es so11icita

l’aotació marginal sobre la finca que s’esmenta de l’afecció de la mateixa al

sistema de reparcel1ació modalitat cooperació.

Que la finca inclosa al projecte de reparcellació indicat es la següent:

Finca registral 6416

Volum 2487
Llibre 89
Foli 111

Per tot aixó interesso d’aquest registre l’expedició del certificat de domini

i cárregues i l’anotació marginal de la finca registral 6.416, volum 2.487, llibre

89, foli 111.

EGISTPE DE L PRÜPÍEIAT DE BALAUES

o.doo Entrada 1883/ 2014

m Assent 2178.0 Dian: 225

_______

Hora. 1130 deI dia 30104/2014

Presentant Ajuntament Artesa Segre

Venciment: 28/07/2014
Protocol Notan

. Segre, a 28 d’abril de 2014.

ltig Sabanés Porta

A ica lde-?resident d’Artesa de Segre

II h 1Ull II
0188 3145
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CERTIFICACIÓ
.

SANTIAGO LAFARGA MORELL, Registrador de la Propietat del

Partit de Balaguer, provincia de Lleida, Tribunal Superior

de Justicia de Catalunya,

C E R T 1 Y 1 C O: Que en virtud de la precedent

instáncia subscrita pel senyor Mingo Sabanés Porta, en

representació de 1’AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE, en qualitat

d’Alcalde President, acomodant—me al termes en que está

radactada he examinat, en la part necessária, els libres de

l’Arxiu del meu cárrec i del dit examen resulta:

Q

t: ‘“

r a

a

1 k

PRIMER..— Que la finca registral número 6416 (IDUFIR:

25001000160991), al fuli 111 del llibre 89 d’ARTESA DE SEGRE,

tom 2487 de ltArxiu, es descriu en els llibres del Registre

de la següent manera:

“‘INCA RUSTICA: PIEZA DE TIERRA, secano, campa, sita

en el término de Vernet, municipio de Artesa de Segre,

partida RIBES, con era de trillar, pajar y corral dentro de

la misma, de extensión cinco jornales, una porca,

equivalentes a dos hectáreas, veintiuna áreas, cincuenta y

tres centiáreas, con las siguientes edificaciones: NAVE

destinada a GRANJA AVÍCOLA DE ENGORDE, las dimensiones de

esta nave y complementos, son las siguientes: Longitud

granja: ciento dos metros, veinte decímetros cuadrados.

Anchura granja: catorce metros cuadrados. Superficie

construida: mil cuatrocientos treinta metros, ochenta

decímetros cuadrados. Superficie caseta control: cuarenta y

cuatro metros, treinta y siete decímetros cuadrados. Linda

todo conjuntamente: Norte, con José Ticó Ribera y

Ayuntamiento de Artesa de Segre; Sur, con Ayuntamiento de

Artesa de Segre; Este, con Juan Maciá Cercós y Herederos de

Art 225 de la Llei Hipotecaria: La llibortat o grasamen deis bénu immobles o drets reala només es podran acreditar en perjudici de tercer per certiticació del Registre.

Art. 335 deI Reglament Hipotecan. Ets Registradors de la Propietnt eón ele única funclonanis que tenen tacultat de certificar el que resulti deis libres del Registre.
Art 77 deI Reglarnenit del Registre Mercantil La facultat de certificar deis assentaments del Registre correspondrá exclusivament ale Registres Mercanflls centiticació seré 1 únic mltjá
dacreditar fefaenlnient el contingut deIs assentanients del Registre.



CERTI FIGAGIÓ

intereses de demora; y por siete mil doscientos euros más

para asegurar el reintegro de costas y gastos. Vencimiento:

treinta de noviembre de dos mil quince. Tasación a efectos

de subasta: TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS Y

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO. Domicilio para la práctica de

notificaciones y requerimientos: calle Argila, número 8 de

Vernet. Así resulta de la inscripción 7a de fecha diez de

enero de dos mil ocho, al folio 111 del tomo 2487, libro 89

del Archivo.”

QUART- Que al marge de les inscripcions de domini de

la descrita finca, i amb data d’avui, s’estén nota

comprensiva d’haver—se expedit aquesta certificació.

1, per a que així consti, de coriformitat amb la

sol.licitud al principi referida, no existint en el Registre

cap document relatiu a la dita finca que es trobi presentat

i estigui pendent de despatx, expedeixo la present en

aquests dos fulls de paper especial del Col.legi de

Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya, números

C10A8164831 i C10A8164832, que signo a Ba1ç,pr, a les nou

hores del dia sis de maig de dos mil

.1
D’acord amb la Llei orgánica de protecció de dades de caráctar personal

15/1999, de 13 de desembre, el titular de les dades, per eh mateix o pel

seu mandatari o representant, ha prestat el seu consentiment inequívoc, i

queda informat deis extrems següents:

1.— De la incorporaciá de les seves dades als següents fitxers objecte de

tractament automatitzat:

a) ‘Registre de la Propietat”, del qual és responsable aquest Registre de

1e Prnrpf-tt

Art. 225 de la Llei Hipotecaria: La llibertat o gravamen deis béns immobles o drets reala només es podran acreditar en perjudici de tercer per certificació del Registre.

Art 335 del Reglament Hipotecan: Ele Registradora de la Propietat eón ele única funcIonaria que tenen facultat cte certificar el que resulti dele libres del Registre.

Art 77 del Regiament del RegIstre Mercantil. La facultat de certificar dele assentarnents del Registre correepondré exclusivameol ale Registres Mercantils .La certificació seré lúnic mltjá
dacreditar fefaenlment el contingut deis assontaments del Registre
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SANTIAGO LAFARGA MORELL, Registrador de la Propietat del

Partit de Balaguer, provincia de Lleida, Tribunal Superior

de Justicia de Catalunya,

C E R T 1 F 1 C O: Que en virtud de la precedent

instáncia subscrita pel senyor Mingo Sabanés Porta, en

representació de l’AJUNTANENT D’ARTESA DE SEGRE, en qualitat

d’Alcalde President, acomodant—me al termes en que está

radactada he examinat, en la part necessária, els llibres de

l’Arxiu del meu cárrec i del dit examen resulta:

PRIMER.— Que la finca registral número 6416 (IDUFIR:

25001000160991), al fuil 111 del llibre 89 d’ARTESA DE SEGRE,

tom de 1’Arxiu, es descriu en els llibres del Registre

de manera:

FtNCA RUSTICA: PIEZA DE TIERRA, secano, campa, sita

en el término de Vernet, municipio de Artesa de Segre,

partida RIBES, con era de trillar, pajar y corral dentro de

la misma, de extensión cinco jornales, una porca,

equivalentes a dos hectáreas, veintiuna áreas, cincuenta y

tres centiáreas, con las siguientes edificaciones: NAVE

destinada a GRANJA AVÍCOLA DE ENGORDE, las dimensiones de

esta nave y complementos, son las siguientes: Longitud

granja: ciento dos metros, veinte decímetros cuadrados.

Anchura granja: catorce metros cuadrados. Superficie

construida: mil cuatrocientos treinta metros, ochenta

decímetros cuadrados. Suprficie caseta control: cuarenta y

cuatro metros, treinta y siete decímetros cuadrados. Linda

todo conjuntamente: Norte, con José Ticó Ribera y

Ayuntamiento de Artesa de Segre; Sur, con Ayuntamiento de

Artesa de Segre; Este, con Juan Maciá Cercós y Herederos de

Art, 225 de la Llei Hipotecaria: La ilibertat o gravamen deis béna immobles o drete reals nornés es podran acreditar en perjudici de tercer por cortificació dei Registre.

Art. 335 del Regiament Hipotecan: Els Registradora de la Propietat són ala única tunclonaris que tonen facultat de certificar el que resulti deis liibres riel Registre

Art 77 del Reglament del Registre Mercantjl: La facultat de certificar deis essentamerits del RegIstra correspondrá exciusivament ala Registres Mercantiis .La cettiticació será i’úníc mitjé
dacraditar fofaentment el contingut deis assentaments dei Registre
Art 31 3 de 1 Orcianariça dei Registra de Venda e tarminis de Béns lmmobies: Sin drets i garanties inscritas nomos os podran acreditar en parjudici de tercer mitjançarlt certificació



Isidro Coders Caelles; y Oeste, con Eusebio Joveil Gilabert

y casco urbano de Vernet. Referencia catastral número:

25041A005003050000RJ, polígono 5, parcela 305, paraje y.

Serra. Esta finca es indivisible por debajo de la unidad

mínima de cultivo.”

SEGON..— Que la descrita finca consta actualment

inscrita:

“El PLENO DOMINIO a favor de don JAIME BLASI INGLA,

con N.I.F. 43726496T, por COMPRAVENTA de fecha veintiuno de

mayo de mil novecientos noventa y ocho, mediante escritura

autorizada en Artesa de Segre por el Notario de Ponts don

Juan Francisco Baixauli Alonso; inscrita al tomo 2487, libro

89 del Ayuntamiento de Artesa de Segre, folio 110,

inscripción 5a, de fecha nueve de julio de mil novecientos

noventa y ocho; y por OBRA NUEVA de fecha seis de noviembre

de dos mil siete, mediante escritura autorizada por el

Notario de Artesa de Segre, don Néstor Alonso Buch; inscrita

al tomo 2487, libro 89 del Ayuntamiento de Artesa de Segre,

folio lii, inscripción 6, de fecha veintisiete de diciembre

de dos mil siete.”

TERCER.— Que la indicada finca está gravada amb la

següent cárrega:

“HIPOTECA a favor de la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE

PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA, constituida mediante

escritura otorgada ante el Notario de Artesa de Segre, Don

Néstor Alonso Buch, el seis de noviembre de dos mil siete,

en garantía de SETENTA Y DOS MIL EUROS de capital; de sus

intereses remuneratorios de dos años, que a los sólos

efectos hipotecarios, se fija en el tipo de interés de siete

enteros por ciento como máximo; por la cantidad, como

máximo, de veintisiete mil trescientos sesenta euros de
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intereses de demora; y por siete mil doscientos euros más

para asegurar el reintegro de costas y gastos. Vencimiento:

treinta de noviembre de dos mil quince. Tasación a efectos

de subasta: TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS Y

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO. Domicilio para la práctica de

notificaciones y requerimientos: calle Argila, número 8 de

Vernet. Así resulta de la inscripcián 7a de fecha diez de

enero de dos mil ocho, al folio 111 del tomo 2487, libro 89

del Archivo.”

QUART. - Que al marge de les inscripcions de domini de

la descrita finca, i amb data d’avui, s’estén nota

comprensiva d’haver—se expedit aquesta certificació.

• 1, per a que així consti, de conformitat amb la

sol.licitud al principi referida, no existint en el Registre

cap document relatiu a la dita finca que es trobi presentat

i estigui pendent de despatx, expedeixo la present en

aquests dos fulis de paper especial del Col.legi de

Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya, números

Cl0A8l6483l 1 C1OA8164832, que signo a Bl)3 a les nou

hores del dia sis de maig de dos mil i6rz”

‘

D’acord amb la Liei orgánica de protecció de dades de carácter personal

15/1999, de 13 de desembre, el titular de les dades, per eh mateix o pel

seu mandatari o representant, ha prestat el seu consentiment iriequivoc, i

queda informat deis extrems següents:

1.— De la incorporació de les seves dades als següents fitxers objecte de

tractament automatitzat:

a) “Registre de la Propietat”, del qual és responsable aquest Registre de

la Prooietat.

Art. 225 de a Liei Hipotecaria: La ilibertat o gravamen deis béna inmobles o drets reala només es podran acreditar en perludici de tercer per certificació dl Registre.
Art, 335 dei Reqlament Hipotecan: EIs Registradora de te Propietat eón els ónice tuncioneris que tenen tacuitat de certificar el que resutti deis ubres dei Registre,
Art, 77 del Reglament dei Registre Mercantil: La facuitt de certificar deis aesentaments del Registre correspondrá exciusivameni ala Registres Mercsni:ls La certiticació ser5 rúnic mitj
dacreditar fefaentment el contingut deis assentaments del Registre
Art. 31.3 de lOrdenança del Registre de Venda a terminis de Béna lmmobles: Els drets 1 garanties insanites només es podran acreditar en perjudici de tercer mitjançant certíflcació



L’ús i la finalitat del tractarnent eón els previstos per la legislació

vigent:

Article 1 de la Llei hipotecária: “El Registre de la Propietat té per

objecte la inscripcíó o anotació deis actes i contractes relatius si

domini 1 a la resta de drets reals sobre béns immobles”;

Article 32 de la Llei hipotecária: “Els títola de domini o altres dreta

reals sobre béns inmobles, que no estiguin degudament inscrits o anotats

en el Registre de la Propíetat, no perjudiquen a tercers”;

Article 607 del Codi Civil: “El Registre de la Propietat será públic per

als qui tinguin interés conegut a esbrinar l’estat deis béns inmobles o

drets reala anotats o inscrits”;

Article 221 de la Llei hipotecária: “Eis Registres seran pública per a

qui tínguí interés conegut a esbrinar 1 ‘estat deis béns immobles o drets

reals inscrita”.

b) “BCIR FLOTI” (Base de dades centrals d’índexs registrals/Fitxer

localitzador de titularitats inscrites), el fitxer i el tractament del

qual és responsabilitat d’aquest Registre, i l’encarregat del tractament

i la representació és el Col.legi de Registradors. L’ús i la finalitat

del tractament és permetre l’establiment de sistemes d’informació per vía

telemática “per a facilitar la publicitat formal, per consulta de l’índex

general informatitzat [...J sempre que el peticionan hi tingui interés”

(article 398.c.2 del Reglament hipotecan)

2.— Del que estableix l’apartat sisé de la instrucció de la DGRN,

dependent del Ministeni de Justicia, de 17-2—1998, en la qual

s’especifica que “Les sol.licituds de publicitat formal quedaran

arxivades, de forma que sempre es pugui conéixer la persona del

sol.licitant, el seu domicilí i el document nacional d’identitat o el

número d’identificació fiscal durant un període de tres anys”.

3.— Que la política de privadesa dels registres de la Propietat li

assegura l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel.lació,

inforinació de valoracions i oposició, en ele termes establerts en la

legislació vigent, que pot utilitzar amb aquesta finalitat el mitjá de

coinunicació que habitualment utilitzi amb aquest Registre, i que aquest

ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals

legalment requerits, ± ha instal.lat tots els mitjans i les mesures

técniques i organitzatives al seu abast per evitar la pérdua, el mal ús,

l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades, el secret

i la confidencialitat de les quals garanteix.



Certificació cadastral de la finca amb referència cadastral 25041A005003050000RJ. 
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II FINQUES APORTADES 
 
Propietari: JAUME BLASI INGLA 

Descripció registral: “FINCA RUSTICA. PIEZA DE TIERRA, secano, campa, sita en el término de Vernet, 
municipio de Artesa de Segre, partida RIBES, con era de trillar, pajar y corral dentro de la misma, de 
extensión cinco jornales, una porca, equivalentes a dos hectáreas, veintiuna áreas, cincuenta tres 
centiáreas, con las siguientes edificaciones: NAVE destinada a GRANJA AVÍCOLA DE ENGORDE, las 
dimensiones de esta nave y complementos, son las siguientes: Longitud granja: ciento dos metros, veinte 
decímetros cuadrados. Anchura granja: catorce metros cuadrados. Superficie construida: mil cuatrocientos 
treinta metros, ochenta decímetros cuadrados. Superficie caseta control: cuarenta y cuatro metros y treinta y 
siete decímetros cuadrados. Linda todo conjuntamente: Norte, con José Ticó Ribera y Ayuntamiento de 
Artesa de Segre; Sur, con Ayuntamiento de Artesa de Segre; Este, con Juan Maciá Cercós y Herederos de 
Isidro Coders Caelles; y Oeste, con Eusebio Jovell Gilabert y casco urbano de Vernet. Referencia catastral 
número: 25041A005003050000RJ, polígono 5, parcela 305, paraje V. Serra. Esta finca es indivisible por 
debajo de la unidad mínima de cultivo.” 

Inscripció: Inscrita al Registre de la Propietat de Balaguer, al tom 2487, llibre 89, foli 111, finca registral 
6416.  

Títol: Pertany en ple domini a Jaume Blasi Ingla, per títol de compravenda segons resulta de l’escriptura 
autoritzada pel notari substitut en Artesa de Segre, Sr. Juan Francisco Baixauli Alonso, en data 21 de maig 
de 1998. 

Càrregues: Lliure de càrregues. 

Descripció tècnica: La finca registral 6416 s’aporta parcialment al projecte de reparcel·lació del sector S-VN1 
quant a una superfície de 884m², definit en la fitxa urbanística de la Modificació puntual del POUM d’Artesa 
de Segre aprovada definitivament per Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, publicat al DOGC núm. 
6478, de 11 d’octubre de 2013. La finca s’inclou íntegrament en el polígon d’actuació urbanística S-VN1 de 
Vernet quant a una superfície de 884 m² que es segrega de la finca matriu, així com la zona qualificada de 
Epu, on es situa el dipòsit d’aigua municipal definit pel mateix POUM. 

Correspon a la referència cadastral 25041A005003050000RJ. 

Descripció de porció que es segrega: 
Propietari: JAUME BLASI INGLA 

Descripció: Porció de sòl de vuit-cents vuitanta-quatre metres quadrats (884 m²), situada dins del Polígon 
d’actuació urbanística S-VN1 del nucli de Vernet, al terme municipal d’Artesa de Segre, delimitat per la 
Modificació puntual del POUM d’aquest municipi, aprovada definitivament per Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Lleida, publicat al DOGC núm. 6478, de 11 d’octubre de 2013. La porció segregada és una 
peça de terra de secà sense superfície construïda, situada a la partida “Ribes” del municipi agregat de 
Vernet, terme municipal d’Artesa de Segre. Llinda pel Nord amb el vial municipal d’Artesa de Segre, per l’Est 
per la resta de la finca matriu, pel Sud amb l’Ajuntament d’Artesa de Segre i per l’Oest amb Eusebio Jovell 
Gilabert i casc urbà de Vernet.  

Descripció de la resta de finca matriu: 
Propietari: JAUME BLASI INGLA 

Descripció: Finca rústica. Peça de terra, secà, campa, situada en el terme de Vernet, municipi d’Artesa de 
Segre, partida Ribes, con era de trillar, paller i corral dins de la mateixa, amb una superfície de 21.269m2, 
amb les següents edificacions: nau destinada a granja avícola d’engreix, les dimensiones d’aquesta nau i 
complements, són les següents: Longitud granja: cent dos metres, vint decímetres. Amplada granja: catorze 
metres. Superfície construïda: mil quatre-cents trenta metres, vuitanta decímetres quadrats. Superfície 
caseta control: quaranta-quatre metres i trenta-set decímetres quadrats. Llinda tot conjuntament: Nord, amb 
José Ticó Ribera i Ajuntament d’Artesa de Segre; Sud, amb Ajuntament d’Artesa de Segre; Est, con Juan 
Macià Cercós y Hereters de Isidro Coders Caelles; y Oest, con Eusebio Jovell Gilabert y casco urbà de 
Vernet i en part amb la porció segregada. 

Veure plànol nº 3: SEGREGACIÓ SECTOR S-VN1. 
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III FINQUES RESULTANTS 
 
Conforme al que estableix la fitxa normativa del Sector S-VN1 del POUM d’Artesa de Segre, del nucli 
agregat de Vernet, és de cessió obligatòria i gratuïta 200m2 per a espais lliures. 

Finca resultant 1: SOLAR 
Propietari: JAUME BLASI INGLA 

Situació: En l’àmbit del sector S-VN1 del nucli agregat de Vernet, definit en la fitxa urbanística de la 
Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal d’Artesa de Segre, aprovada definitivament per 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, publicat al DOGC núm. 6478, de 11 d’octubre de 2013. 

Superfície: Urbana. De forma irregular. Amida sis-cents vuitanta-quatre metres quadrats (684m²) 

Llindars: NORD: En part en línea recta de 16,79m i una línea corba de 4,68m de desenvolupament amb la 
finca resultant 2 que esdevindrà un espai lliure municipal de l’ajuntament d’Artesa de Segre i una línea 
quebrada de tres trams de 0,82m, 1,24m i 8,70m amb el vial municipal de l’ajuntament d’Artesa de Segre. 
EST: línea recta de 26,29m amb resta de finca matriu de la segregació anteriorment definida, propietat del 
mateix Jaume Blasi Ingla. SUD: línea recta de 22,42m amb l’ajuntament d’Artesa de Segre. OEST: línea 
quebrada de tres trams de 11,90m, 14,99m i 0,58m amb Eusebio Jovell Gilabert i casc urbà de Vernet. 

Zonificació: Zona ordenació especial zones perifèriques nuclis agregats clau 10, que admet un sostre de 
240m2 en un únic habitatge. 

Adjudicació: S’adjudica 100% al Sr. Jaume Blasi Ingla en compensació per l’aportació al projecte de 
reparcel·lació voluntària del sector S-VN1 del nucli agregat de Vernet definit en la fitxa urbanística de la 
Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal d’Artesa de Segre aprovada definitivament per 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, publicat al DOGC núm. 6478, de 11 d’octubre de 2013 

Càrregues que es traslladen per subrogació real: Lliure. 

Càrregues nova creació: No existeixen càrregues de nova creació atès que el sector es troba urbanitzat, 
sense que s’acreditin obligacions pendents en aquest sentit.  

Participació de la finca: 100% 

Finca resultant 2: ESPAI LLIURE 
Situació: En l’àmbit del sector S-VN1 del nucli agregat de Vernet, definit en la fitxa urbanística de la 
Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal d’Artesa de Segre, aprovada definitivament per 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, publicat al DOGC núm. 6478, de 11 d’octubre de 2013. 

Superfície: Urbana. De forma irregular. Amida dos-cents metres quadrats (200m²) 

Llindars: NORD: En línea quebrada de set trams de 8,95m, 1,98m, 0,59m, 0,52m, 4,24m, 2,69m, 3,09m 
amb el vial municipal de l’ajuntament d’Artesa de Segre. EST: línea recta de 14,96m amb resta de finca 
matriu de la segregació anteriorment definida, propietat del mateix Jaume Blasi Ingla. SUD i OEST: línea 
recta de 16,79m a Sud i una línea corba de 4,68m de desenvolupament a Oest amb la finca resultant 1, el 
solar propietat de Jaume Blasi Ingla.  

Sistema: V: Espais lliures: jardins i àrees de joc 

Adjudicació: 100% a l’ajuntament d’Artesa de Segre. 

Càrregues que es traslladen per subrogació real: Lliure 

Càrregues nova creació: Lliure 

Participació de la finca: 0% 

Veure plànol nº 4: FINQUES RESULTANTS.  
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ANNEX: CESSIONS EXTRA SECTORIAL. 
 
 
I. CESSIÓ PORCIÓ DE SÒL EXTRA SECTORIAL Nº 1.  
Propietari: JAUME BLASI INGLA 

Inscripció: Inscrita al Registre de la Propietat de Balaguer, al tom 2487, llibre 89, foli 111, finca registral 
6416.  

Descripció: Finca rústica. Peça de terra, secà, campa, situada en el terme de Vernet, municipi d’Artesa de 
Segre, partida Ribes, con era de trillar, paller i corral dins de la mateixa, amb una superfície de 21.269m2, 
amb les següents edificacions: nau destinada a granja avícola d’engreix, les dimensiones d’aquesta nau i 
complements, són les següents: Longitud granja: cent dos metres, vint decímetres. Amplada granja: catorze 
metres. Superfície construïda: mil quatre-cents trenta metres, vuitanta decímetres quadrats. Superfície 
caseta control: quaranta-quatre metres i trenta-set decímetres quadrats. Llinda tot conjuntament: Nord, amb 
José Ticó Ribera i Ajuntament d’Artesa de Segre; Sud, amb Ajuntament d’Artesa de Segre; Est, con Juan 
Macià Cercós y Hereters de Isidro Coders Caelles; y Oest, con Eusebio Jovell Gilabert y casco urbà de 
Vernet i en part amb la porció segregada. La finca 6416 s’aporta parcialment al projecte de reparcel·lació del 
sector S-VN1 quant a una superfície de 370m2 

Aquesta finca coincideix amb la resta de finca matriu de la segregació del sector S-VN1, que s’ha definit 
anteriorment.  

Càrregues que es traslladen per subrogació real: Lliure. 

Descripció de porció que es segrega: 
Descripció: Peça de terra de secà de 370m2, inclou el dipòsit d’aigua municipal que corresponent a l’àrea 
qualificada com a Epu segons el POUM d’Artesa de Segre, situada al nucli agregat de Vernet. Limita en tot 
el seu perímetre amb el resto de la finca matriu. 

Adjudicació: Se li adjudica a l’ajuntament d’Artesa de Segre en concepte del 10% d’aprofitament urbanístic. 

Càrregues: Lliure 

Descripció de la resta de finca matriu: 
Propietari: JAUME BLASI INGLA 

Descripció: Finca rústica. Peça de terra, secà, campa, situada en el terme de Vernet, municipi d’Artesa de 
Segre, partida Ribes, con era de trillar, paller i corral dins de la mateixa, amb una superfície de 20.899m2, 
amb les següents edificacions: nau destinada a granja avícola d’engreix, les dimensiones d’aquesta nau i 
complements, són les següents: Longitud granja: cent dos metres, vint decímetres. Amplada granja: catorze 
metres. Superfície construïda: mil quatre-cents trenta metres, vuitanta decímetres quadrats. Superfície 
caseta control: quaranta-quatre metres i trenta-set decímetres quadrats. Llinda tot conjuntament: Nord, amb 
José Ticó Ribera i Ajuntament d’Artesa de Segre; Sud, amb Ajuntament d’Artesa de Segre; Est, con Juan 
Macià Cercós y Hereters de Isidro Coders Caelles; y Oest, con Eusebio Jovell Gilabert y casco urbà de 
Vernet i en part amb la porció segregada. 

Càrregues que es traslladen per subrogació real: Lliure 

 

II. CESSIÓ SÒL EXTRA SECTORIAL Nº 2 

Descripció finca que es cedeix 
Propietària: EVA MARIA GABANDÉ LÓPEZ 

Descripció registral: “FINCA RUSTICA: PIEZA DE TIERRA, peñascal, sita en el término de Vernet, 
municipio de Artesa de Segre, partida TRULL, de una área, cuarenta centiáreas, o sea ciento cuarenta 
metros cuadrados. Linda: por Norte, con Francisco Solá; por Sur, con camino; por Este, con Salvador 
Manent; y por Oeste, con comunal. Esta finca es indivisible por debajo de la unidad mínima de cultivo. Se 
manifiesta que forma parte de la referencia catastral: 25041A005003010000RR, polígono 5, parcela 301, 
paraje "Vernet".” 

Inscripció: Inscrita al Registre de la Propietat de Balaguer, al tom 2522, llibre 91, foli 110, finca registral 
6569.  
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Títol: Pertany en ple domini a Eva Gabandé Lopez, per títol de compravenda segons resulta de l’escriptura 
autoritzada per la notària substituta en Artesa de Segre, Sra. Maria Esmeralda Moreno Muñoz, en data 13 
de juny de 2008. 

Càrregues: Lliure de càrregues. 

Descripció tècnica: Porció de sòl situat en la zona de protecció dels Trulls definit en el la Modificació puntual 
del POUM d’Artesa de Segre aprovada definitivament per Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, 
publicat al DOGC núm. 6478, de 11 d’octubre de 2013, de 140m². 

La finca 6569 d’Artesa de Segre no té una referència cadastral pròpia. En la nota simple registral consta que 
“se manifiesta que forma parte de la referencia catastral  25041A005003010000RR”. 

Adjudicació: Se li adjudica a l’ajuntament d’Artesa de Segre en concepte del 10% d’aprofitament urbanístic, 
referent a l’article 43.3 del TRLU. 

Veure plànol nº 5: CESSIÓ DE SÒL EXTRA SECTORIAL Nº 1 I 2 
 
16 de juliol de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Marta Buira Ferré. Arquitecta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÀNOLS 
 



 
















