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I.- ANTECEDENTS 
 
El present projecte de reparcel·lació es fa en base a la modificació 
puntual de les Normes Subsidiàries número 14 referent a la Unitat 
d’actuació número 3 “Les Forquetes”. Segons Text Refós d’ofici 
acordada la seva publicació a l’efecte d’executivitat en 09-04-2014, 
tenint en compte les prescripcions esmentades, que han estat 
incorporades d’ofici. 
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II.- DADES PROMOTOR I TECNIC 
 
 
El promotor del present projecte de reparcel·lació es la Junta de 
compensació de la UA nº 3 “Les Forquetes”, amb domicili a Prades 
(43364) Plaça Major nº 2. 
 
 
El tècnic autor del present projecte de compensació es l’arquitecte 
Josep Martí Borràs, col·legiat 8336/4 al Col·legi oficial d’arquitectes de 
Catalunya, amb domicili a Reus (43201) Avinguda Sant Jordi nº 33 
entresol 2ª, amb DNI 39.830.347-M, telèfon 977128750 i e-mail 
jmartiarq@coac.net 
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III.- ÀMBIT D’ACTUACIÓ I COMPLIMENT LEGISLACIO VIGENT 
 
L’àmbit d’actuació és únic i coincideix amb la U.A. 3 Les Forquetes de 
Prades, amb una superfície de 54.830 m2 segons consta en el text refós 
la modificació puntual de les Normes Subsidiàries, en l’àmbit de la U.A.3 
Les Forquetes.  
 
El present Projecte de Reparcel·lació es formula segons els criteris 
establerts al Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme, a fi i efecte de distribuir equitativament 
els beneficis i càrregues de l’ordenació, així com les despeses de la 
urbanització, entre els propietaris inclosos a l’àmbit afectat per la U.A. 
 
Els propietaris venen obligats a : 
 
- Cedir a l’Ajuntament de Prades l’espai destinat a vials, espais lliures, 

serveis tècnics i equipaments. 
- Cedir a l’Ajuntament de Prades el 10% de l’aprofitament urbanístic o 

el seu equivalent econòmic. 
- Assumir els costos de la seva urbanització. 
 
L’article 126 “criteris dels projectes de reparcel·lació”  del Text refós de la 
Llei d'urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) que estableix 
que: 
 
L’aprovació definitiva del present Projecte de Reparcel·lació per 
l’Administració Actuant, produeix la subrogació, amb plena eficàcia 
real, de l’antiga parcel·la per les noves i la cessió de dret al Municipi, en 
ple domini i lliure de càrregues, de tots els terrenys que siguin de cessió 
obligatòria, per a la seva incorporació al patrimoni municipal del sòl o la 
seva afecció als usos previstos en ell. 
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IV.- SITUACIÓ URBANÍSTICA:  PLANEJAMENT VIGENT. 
 
Tal i com s’indica en els plànols d’ordenació i en la normativa del Text 
Refós de la modificació puntual de les NNSS en l’àmbit de la U.A. 3 Les 
Forquetes el quadre de superfícies és el següent : 
 
CESSIONS SÒL PÚBLIC 
 
A) Vialitat .................................................... 7.409M2  
 
B) Espais lliures (VP) ....................................... 7.434 M2  
 
C) Equipaments (EQ) .................................... 3.266 M2  
 
D) Serveis Tècnics...........................................     200 M2  
 
 
Total sòl públic sistemes................................. 18.309 M2  
 
 
PARCEL·LES EDIFICABLES DE DOMINI PRIVAT 
 
Residencial jardí unifamiliar (6a) .........   5.875 M2  
Residencial jardí unifamiliar (6b) .........   5.169 M2 
Residencial jardí unifamiliar (6c) .........   6.900 M2 

Residencial jardí unifamiliar (6c1) .......   9.942 M2 

Residencial jardí unifamiliar (6f) ...........   4.775 M2  
Industria aïllada (13) ..................................   3.860 M2  
 
 
Total sòl domini privat.................................... 36.521 M2  
 
TOTAL U.A. ...................................................... 54.830 M2  
 
 
 
DENSITAT DE LA U.A.           33 HABITATGES  
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Quadre 1 - Qualificació urbanística UA 3 
 

QUALIFICACIO URBANISTICA 
Superfície 

m2 Nº habitatges Percentatge % 
 

Equipaments (2) 3.266  5,96 

 
Sistema viari (1) 7.409  13,51 

 
Serveis tècnics (ST) 200  0,36 

 
Espais lliures, zones verdes (3) 7.434  13,56 

 
SISTEMES 18.309  

 
33,39 

Residencial jardí unifamiliar 
(6a) 5.875 13 

 
10,71 

Residencial jardí unifamiliar 
(6b) 5.169 6 9,43 

Residencial jardí unifamiliar 
(6c) 6.900 6 12,58 

Residencial jardí unifamiliar 
(6c1) 9.942 3 18,14 

Residencial jardí unifamiliar 
(6a) 4.775 5 8,71 

Industria aïllada (13) 3.860 0 7,04 
 

APROFITAMENT PRIVAT 36.521 33 
 

66,6 
 

TOTAL 54.830 33 
 

100,00 
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V.- RELACIÓ DE PROPIETARIS. 
 
Els propietaris de les finques incloses dins l’àmbit del Projecte de 
Reparcel·lació són : 
 
 
Propietari núm. 1 
Nom: Ajuntament de PRADES 
NIF: P-4311800-I 
Domicili: plaça Major nº 2  
43364 Prades (Tarragona) 
 
Aporta la finca nº 1 del present projecte de reparcel·lació, que es part 
de la finca registral nº 2.022, de la que es propietari en ple domini i te 
una superfície adoptada de 45.117 m2  
 
 
Propietari núm. 2 
Nom: DAENO EUROPA S.L. 
NIF: B-65338733 
Domicili : carrer Verge de l’Abellera nº 18 
43364 Prades (Tarragona) 
 
Aporta la finca nº 2 del present projecte de reparcel·lació, que es part 
de la finca registral nº 1.483, de la que es propietari en ple domini i te 
una superfície adoptada de 8.684 m2  
 
 
Propietari núm. 3 
A mes dels dos propietaris afectats dins de l’àmbit de la U.A. estan 
inclosos com a finca nº 3, 1.029  m2 corresponents a vials existents. 
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VI.- CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
La valoració de les parcel·les es realitza atorgant unitats de valor a cada 
parcel·la en funció de la seva superfície, de la seva edificabilitat i la 
seva  qualificació urbanística segons els valor següents: 
 
Residencial jardí unifamiliar (6a)  1,2 
Residencial jardí unifamiliar (6b-6f)            1 
Residencial jardí unifamiliar (6c)  0,8 
Residencial jardí unifamiliar (6c1)            0,6 
Industria aïllada (13)               0,4 
 
 
El valor de les unitats de valor de les finques adjudicades, abans de la 
seva urbanització i segons preus de mercat de la zona, es de 75,45 €/UV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projecte de reparcel·lació de la UA 3 “les Forquetes” de PRADES 9  

VII.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
 
L’adjudicació es realitza d’acord amb la legislació vigent, segons els 
següents criteris: 
 
 
- Els drets de les persones propietàries es proporcional a la superfície 

de les finques originaries. 
- Les finques resultants es valoren de la manera que decideixin per 

unanimitat les persones propietàries afectades. 
- S’ha de procurar que les parcel·les resultants que s’adjudiquin 

estiguin situades en un lloc proper al de les antigues propietats de les 
mateixes persones titulars. 

- Les diferencies d’adjudicació han de ser objecte de compensació 
econòmica entre les persones interessades. 

- S’han d’adjudicar com a finques independents les superfícies que 
compleixin els requisits de parcel·la mínima edificable i que tinguin la 
configuració i les característiques adequades per edificar-hi 
conforme el planejament urbanístic. 

- L'article 126.4 “criteris dels projectes de reparcel·lació”  del Text refós 
de la Llei d'urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) que 
estableix que: 

“4. Els béns de domini públic participen en el repartiment de beneficis i 
càrregues  en els supòsits següents:  

a) en el cas que hagin estat obtinguts per expropiació, per raó 
d’haver-se’n avançat l’obtenció d’acord amb el que disposa 
l’article 34.7. 

b) en el cas que hagin estat adquirits per qualsevol títol onerós, o per 
cessió gratuïta en una actuació no urbanística.” 

 
Per tant la finca 3 no te aprofitament urbanístic. 
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VIII.- DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES APORTADES 
 
Les finques aportades són les que es troben reflectides al plànol núm. 3 
d’aquest Projecte de Reparcel·lació, són les següents: 
 
FINCA NÚM. 1 
 
Dades d’inscripció: 
 
Finca de Prades nº 2022, numero IDUFIR 43003000357292 
Tomo: 1148, Libro: 43, Folio: 158, Inscripción 4, Fecha 03/02/1993  
 
Descripció:  
 
La finca correspont a la part inclosa al Text refós de la modificació 
puntual de les NNSS de Prades dins l’àmbit de la UA 3 “Les Forquetes” i 
es part de la finca: 
RUSTICA. Pieza de tierra, garriga, yermo, bosque, regadío y secano, 
situada en termino de Prades, partida “Colomé”; de extensión cuatro 
hectáreas, cuarenta aéreas, sesenta y cuatro centiáreas. Linda: Norte 
Teresa Bertrán Osso; Sur María Pamies Homs y calle Colomers, antes con 
resto de finca de la cual se segregó la que se describe, María Llobregat 
y la confluencia del arroyo XIV y camino del Sanatorio; Este Juan Aliaga 
Juliá y consorte,  antes con resto de finca de la cual se segregó la que 
se describe, camino y resto de la finca de la cual se segrego la que se 
describe, mediante camino XIV, antes José Llobregat Ferré; María 
Llobregat Ferre y camino Colomés y mediante él, con otra finca de la 
parte vendedora. Constituye del polígono tres la parcela ciento 
cuarenta y uno del plano parcelario del Catastro de Rústica del citado 
municipio. 
Referencia Catastral: 43118A003001410000WA 
 
Titularitat:  
 
AJUNTAMENT DE PRADES, amb CIF. P-4311800-I, en quan a la totalitat en 
ple domini. 
Adquirida per Compravenda en virtut de l’Escriptura Publica atorgada 
en l’Espluga de Francolí, davant el notari Manuel Sarobe Oyarzum el 
12/12/1992, Inscripció 4º, en la data 3 de febrer del any 1993 
 
Carregues:  
 
No te carregues registrades 
 
Superfície :  
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La superfície adoptada es de 45.117 m2  
 
 
Qualificació urbanística:  
 
Esta inclosa dins les NNSS com a U.A. 3 Les Forquetes.  
 
 
FINCA NÚM. 2  
 
Dades d’inscripció: 
 
Finca de Prades nº 1483, numero IDUFIR 43003000352372 
Tomo: 1440, Libro: 57, Folio 24, Inscripción 7, Fecha 03/12/2.010  
 
Descripció:  
 
La finca correspont a la part inclosa al Text refós de la modificació 
puntual de les NNSS de Prades dins l’àmbit de la UA 3 “Les Forquetes” i 
es part de la finca:  
RUSTICA. Pieza de tierra sita en termino de Prades y partida “Colomé”, 
regadío, secano, garriga, yermo y sembradura, de extensión tres 
hectáreas, sesenta y cinco aéreas, sesenta, cuatro centiáreas, poco 
más o menos. Linda: Norte, Juan Lledó; Este, Lorenzo Torruella; Sur, finca 
de los vendedores, cuyo límite tienen marcado con hitos; y Oeste, parte 
de otra finca y parte resto de finca matriz, estando determinado el linde 
por medio de hitos. 
Referencia Catastral: 43118A003001850000WM 
 
Titularitat:  
 
DAENO EUROPA S.L., amb CIF. B-65338733, en quan a la totalitat en ple 
domini. 
Adquirida per Compravenda en virtut de l’Escriptura Publica atorgada 
en Tarragona, davant el notari Miguel Martinez Socias 29/06/2.020, 
Inscripció 7º, en la data 3 de desembre de 2.010. 
 
Carregues:  
 
Se halla afecta a varios pagos por el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, según 
las notas puestas al margen de las anteriores inscripciones quinta y 
sexta.  
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Superfície :  
 
La superfície adoptada es de 8.684 m2  
 
Qualificació urbanística:  
 
Esta inclosa dins les NNSS com a U.A. 3 Les Forquetes.  
 
 
FINCA NÚM. 3 
 
Propietat: Carrer públic. 
 
Descripció: Part del carrer dels Colomers i carrer Pep Ventura. 
 
Superfície: 1.029 m2 
 
 
Quadre 2 – Finques aportades UA 3 
 

FINCA 
APORTADA 

SUPERFICIE 
m2 

 
PROPIETARI 

PERCENTATGE 
TOTAL  

 
% 

PERCENTATGE 
APROFITAMENT 

% 

 
1 

 
45.117 

AJUNTAMENT 
PRADES 

 
82,285 

 
83,86 

 
2 

 
8.684 

DAENO 
EUROPA S.L. 

 
15,838 

 
16,14 

 
3 

 
1.029 

VIALS 
EXISTENTS 

 
1,877 

 
0 

 
TOTAL 

 
54.830 

  
100 

 
100 
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IX.- DISTRIBUCIÓ UNITATS DE VALOR DE LA U.A. 
 
L’ajuntament es propietari de 45.117 m2 que representa un 83,86% de la 
U.A. 
 
Daeno Europa SL es propietari de 8.684 m2 que representa un 16,14% de 
la U.A. 
 
PROPOSTA DE REPARTIMENT 
 

Les finques resultants es valoren d’acord amb la següent fórmula:  

 V = St x f 

on: V = aprofitament (en unitats de valor). 
St = sostre en m² de cada parcel·la. 
F = factor en funció de la tipologia i l’ús del sostre. 

Coeficient d’ús 
En funció de l’ús permès en cada qualificació s’estableixen els 

següents coeficients: 

Residencial jardí unifamiliar (6a)  1,2 
Residencial jardí unifamiliar (6b-6f)            1 
Residencial jardí unifamiliar (6c)  0,8 
Residencial jardí unifamiliar (6c1)            0,6 
Industria aïllada (13)               0,4 
 
D’acord amb els criteris de valoració les unitats de valor assignades a 
cada parcel·la son les següents: 
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Quadre 3 – Càlcul unitats de valor per parcel·la 
 
 
QUALIFICACIO 
URBANISTICA 

PARCEL·LA 
Nº 

SUPERFICIE 
m2 

EDIFICABILITAT 
m2/m2 

SOSTRE  
EDIFICABLE 

COEFICIENT 
D’US 

UNITATS 
DE VALOR 

6c1 1 9.942 0,30 2.982,6 0,6 1.789,56 
13 2 3.860 0,35 1351 0,4 540,4 
3 3 7.434     
6f 4 4.775 0,40 1910 1 1910 
ST 5 81     
6a 6.1 530 0,50 265 1,2 318 
6a 6.2 485 0,50 242,5 1,2 291 
6a 6.3 465 0,50 232,5 1,2 279 
6a 6.4 446 0,50 223 1,2 267,6 
6a 6.5 430 0,50 215 1,2 258 
6a 6.6 527 0,50 263,5 1,2 316,2 
6b 7.1 864,1 0,40 345,64 1 345,64 
6b 7.2 863,7 0,40 345,48 1 345,48 
6b 7.3 877,9 0,40 351,16 1 351,16 
6b 7.4 894,7 0,40 357,88 1 357,88 
6b 7.5 829,2 0,40 331,68 1 331,68 
6b 7.6 839,4 0,40 335,76 1 335,76 
2 8 3.266     

6a 9.1 441,5 0,50 220,75 1,2 264,9 
6a 9.2 425,8 0,50 212,9 1,2 255,48 
6a 9.3 419,5 0,50 209,75 1,2 251,7 
6a 9.4 420,9 0,50 210,45 1,2 252,54 
6a 9.5 420,2 0,50 210,1 1,2 252,12 
6a 9.6 420,7 0,50 210,35 1,2 252,42 
6a 9.7 443,4 0,50 221,7 1,2 266,04 
6c 10.1 1.584,9 0,30 475,47 0,8 380,38 
6c 10.2 1.343,8 0,30 403,14 0,8 322,51 
6c 10.3 1301,3 0,30 390,39 0,8 312,31 
6c 10.4 1.325 0,30 397,5 0,8 318 
6c 10.5 1.345 0,30 403,5 0,8 322,8 
ST 11 119     
1 12 7.409     

TOTAL  54.830    11.488,56 
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En total les unitat de valor de la U.A. son 11.488,56, d’aquestes 
corresponen al Ajuntament de Prades un 10 % del aprofitament mig 
d’acord amb la legislació vigent. 
 
 
AJUNTAMENT PRADES 10% 11.488,56 UV = 1.148,86 UV 
 
Les UV a distribuir entre els propietaris son de 11.488,56 UV - 1.148,86 UV 
= 10.339,70 UV 
 
 
AJUNTAMENT PRADES  10.339,70 UV x 83,86% = 8.670,87 UV 
 
DAENO EUROPA SL       10.339,70 UV x 16,14% = 1.668,83 UV 
 
 
La distribució de la UV serà la següent: 
 
AJUNTAMENT PRADES  8.670,87 UV + 1.148,86 UV =  9.819,73 UV 
 
DAENO EUROPA SL                                                        1.668,83 UV 
 
 
 
Les parcel·les que es proposa adjudicar a efectes del 10 % del 
aprofitament mig son la 10.3, 10.4 i 10.5  
 
QUALIFICACIO  
URBANISTICA 

PARCEL·LA 
Nº 

SUPERFICIE  
m2 

UNITATS DE 
VALOR PER 

ADJUDICACIO 
10% 

6c 10.3 1.301,3 312,31 
6c 10.4 1.325 318,00 
6c 10.5 1.345 322,80 

   953,11 
 
La resta fins a 1.148,86 UV, es realitza per compensació econòmica, 195,75 UV x 
75,45 €/UV = 14.769,34 € 
 
 
X.- PROPOSTA ADJUDICACIÓ PARCEL·LES. 
 
D’acord amb els criteris de valoració les unitats de valor assignades a 
cada parcel·la son les següents: 
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Quadre 4 – Proposta adjudicació parcel·les 

 
 
DAENO EUROPA SL                 6.307,56 UV  
AJUNTAMENT PRADES             5.181,00 UV  

 

PARCEL·LA SUPERFICIE  UNITATS  10 % ADJUDICATARI VALORACIO 

Nº m2 
DE 

VALOR APR.  75,45 €/UV 
   MIG  € 
1 9.942 1789,56 178,9560 DAENO EUROPA SL 135.022,30 
2 3.860 540,40 54,0400 DAENO EUROPA SL 40.773,18 
3 7.434   AJUNTAMENT DE PRADES 0,00 
4 4.775 1910,00 191,0000 DAENO EUROPA SL 144.109,50 
5 81   AJUNTAMENT DE PRADES 0,00 

6.1 530 318,00 31,8000 AJUNTAMENT DE PRADES 23.993,10 
6.2 485 291,00 29,1000 AJUNTAMENT DE PRADES 21.955,95 
6.3 465 279,00 27,9000 AJUNTAMENT DE PRADES 21.050,55 
6.4 446 267,60 26,7600 AJUNTAMENT DE PRADES 20.190,42 
6.5 430 258,00 25,8000 AJUNTAMENT DE PRADES 19.466,10 
6.6 527 316,20 31,6200 AJUNTAMENT DE PRADES 23.857,29 
7.1 864,1 345,64 34,5640 DAENO EUROPA SL 26.078,54 
7.2 863,7 345,48 34,5480 DAENO EUROPA SL 26.066,47 
7.3 877,9 351,16 35,1160 DAENO EUROPA SL 26.495,02 
7.4 894,7 357,88 35,7880 DAENO EUROPA SL 27.002,05 
7.5 829,2 331,68 33,1680 DAENO EUROPA SL 25.025,26 
7.6 839,4 335,76 33,5760 DAENO EUROPA SL 25.333,09 
8 3266   AJUNTAMENT DE PRADES 0,00 

9.1 441,5 264,90 26,4900 AJUNTAMENT DE PRADES 19.986,71 
9.2 425,8 255,48 25,5480 AJUNTAMENT DE PRADES 19.275,97 
9.3 419,5 251,70 25,1700 AJUNTAMENT DE PRADES 18.990,77 
9.4 420,9 252,54 25,2540 AJUNTAMENT DE PRADES 19.054,14 
9.5 420,2 252,12 25,2120 AJUNTAMENT DE PRADES 19.022,45 
9.6 420,7 252,42 25,2420 AJUNTAMENT DE PRADES 19.045,09 
9.7 443,4 266,04 26,6040 AJUNTAMENT DE PRADES 20.072,72 
10.1 1.584,9 380,38 38,0376 AJUNTAMENT DE PRADES 28.699,67 
10.2 1.343,8 322,51 32,2512 AJUNTAMENT DE PRADES 24.333,38 
10.3 1.301,3 312,31 31,2312 AJUNTAMENT DE PRADES 23.563,79 
10.4 1.325 318,00 31,8000 AJUNTAMENT DE PRADES 23.993,10 
10.5 1.345 322,80 32,2800 AJUNTAMENT DE PRADES 24.355,26 
11 119   AJUNTAMENT DE PRADES 0,00 
12 7.409   AJUNTAMENT DE PRADES 0,00 

 54.830 11.488,56 1.148,8560  
866.811,87 
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XI.- DESCRIPCIÓ DE LES PARCEL·LES RESULTANTS 
 
Les parcel·les resultants són les que es troben reflectides al plànol núm. 4 
d’aquest Projecte de Reparcel·lació, són les següents: 
 
 
PARCEL·LA NÚM. 1 
 
Descripció: URBANA Parcel·la assenyalada amb el núm. 1 al plànol de 
parcel·lació definitiva del projecte de reparcel·lació de la Unitat 
d'Actuació núm. 3 "Les Forquetes" de les Normes subsidiàries de Prades, 
de figura irregular i de 9.942 m2 de superfície. 
Limita al nord, amb finca no urbanitzable límit de la U.A.; al sud amb 
carrer i les parcel·les 2, 3 i 12 del present projecte de reparcel·lació; a 
l’est i al oest amb finca no urbanitzable límit de la U.A.  
 
Valoració: 135.022,30 euros 
 
Qualificació urbanística: Unifamiliar aïllada (Clau 6c1) 
 
Títol: Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 8.684 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 2, per subrogació real, mes 1.258 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per pagament de 
despeses d’urbanització. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 15,58 % del total 
dels drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
 
Adjudicació:  S’adjudica a DAENO EUROPA S.L. 
  
Afectació: Pagament de SETANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS SETANTA-SET 
AMB QUARANTA-U euros (74.977,41 €) més l'IVA, en concepte de 
compte de liquidació provisional, i a una quota del 16,99 % en el 
compte de liquidació definitiva. 
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PARCEL·LA NÚM. 2 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 2 en el plànol 
núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, de forma de rectangle irregular i 
3.860 m2 de superfície de sòl.  
 
Limita al nord i al est amb parcel·la assenyalada al plànol núm. 4 de 
adjudicació de parcel·les resultants com a núm. 1 ; al sud i oest amb 
Parcel·la nº 12 I Nº 5 del Projecte de Reparcel·lació destinada a vialitat i 
a Serveis Tècnics respectivament i al oest amb finca no urbanitzable límit 
de la U.A. 
 
Valoració: 40.773,18 euros 
 
Qualificació urbanística : INDUSTRIA AÏLLADA (Clau 13). 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 3.860 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per pagament de 
despeses d’urbanització. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 4,70 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
 
Adjudicació: S'adjudica a DAENO EUROPA S.L. 
  
Afectació: Pagament de VINT-I-DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-U AMB 
VINT euros (22.641,20 €) més l'IVA, en concepte de compte de liquidació 
provisional, i a una quota del 5,13 % en el compte de liquidació 
definitiva. 
 
 
PARCEL·LA NÚM. 3 
 
Descripció : URBANA Porció de terreny assenyalada amb el núm. 3 en el 
plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A 3 de Prades, de forma irregular i de 7.434 m2 de 
sol.  
 
Limita al oest i al nord amb parcel·la assenyalada al plànol núm. 4 de 
adjudicació de parcel·les resultants com a núm. 1; al est finca no 
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urbanitzable límit de la U.A.; i al sud amb Parcel·la nº 17 del Projecte de 
Reparcel·lació destinada a vialitat. 
 
Valoració: sense valor de mercat. 
 
Qualificació urbanística : ESPAIS LLIURES, ZONES VERDES (clau 3)  
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", correponent a la aportació de 7.434 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades en virtut de les 
cessions obligatòries. 
 
Adjudicació: S'adjudica a l’AJUNTAMENT DE PRADES. 
 
Càrregues i gravàmens: Lliure de càrregues i gravàmens i no li afecten 
condicions, substitucions ni altres drets.  
 
 
PARCEL·LA NÚM. 4 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 4 en el plànol 
núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma aproximada de 
rectangle amb cantells arrodonits als angles nord-est i nord-oest i 4.775 
m2 de superfície de sòl.  
 
Limita al nord, al est i al oest amb parcel·la nº 12 del Projecte de 
Reparcel·lació destinada a vialitat i al sud amb Parcel·les nº 7-1, 7-2 del 
Projecte de Reparcel·lació.  
 
Valoració: 144.109,50 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6f). 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 4.775 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per pagament de 
despeses d’urbanització. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 16,63 % del total 
dels drets i del total dels deures adjudicats en el projecte, 
 
Adjudicació: S'adjudica a DAENO EUROPA S.L. 
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Afectació: Pagament de VUITANTA MIL VINT-I-TRES AMB CINQUANTA  
euros (80.023,50 €) més l'IVA, en concepte de compte de liquidació 
provisional, i a una quota del 18,13 % en el compte de liquidació 
definitiva. 
 
PARCEL·LA NÚM. 5 
 
Descripció: URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 5 en el plànol 
núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma triangular i 81 m2 de 
superfície de sòl.  
 
Limita al sud i al est amb parcel·la nº 12 del Projecte de Reparcel·lació 
destinada a vialitat i al nord i al oest amb Parcel·la nº 2 del Projecte de 
Reparcel·lació.  
 
Valoració: sense valor de mercat. 
 
Qualificació urbanística : SERVEIS TÈCNICS. 
 
Títol: Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes",correponent a la aportació de 81m2 de la finca descrita amb 
el núm. 1 en la relació de finques aportades en virtut de les cessions 
obligatòries. 
 
Adjudicació: S'adjudica a l’AJUNTAMENT DE PRADES. 
 
Càrregues i gravàmens : Lliure de càrregues i gravàmens i no li afecten 
condicions, substitucions ni altres drets.  
 
 
PARCEL·LA NÚM. 6-1 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 6-1 en el 
plànol núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma rectangular amb 
cantell nord-est arrodonit i 530 m2 de superfície de sòl.  
 
Limita al est finca no urbanitzable límit de la U.A.; al nord i al est amb 
Parcel·la nº 12 del Projecte de Reparcel·lació destinada a vialitat i al sud 
amb parcel·la nº 16-2 del Projecte de Reparcel·lació. 
 
Valoració: 23.993,10 euros 
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Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6a). 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 530 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per subrogació real. 
 
Adjudicació: S'adjudica a l’AJUNTAMENT DE PRADES. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 2.77 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
  
Afectació: Pagament de TRETZE MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES AMB VINT-I-
VUIT euros (13.323,28 €) més l'IVA, en concepte de compte de liquidació 
provisional, i a una quota del 3,02 % en el compte de liquidació 
definitiva. 
 
PARCEL·LA NÚM. 6-2 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 6-2 en el 
plànol núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma rectangular i 485 m2 
de superfície de sòl.  
 
Limita al oest amb finca no urbanitzable límit de la U.A.; al nord amb 
Parcel·la nº 6-1 del Projecte de Reparcel·lació, al sud amb Parcel·la nº 6-
3 del Projecte de Reparcel·lació i al est amb Parcel·la nº 12 del Projecte 
de Reparcel·lació destinada a vialitat. 
 
Valoració: 21.955,95 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6a). 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 485 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per subrogació real. 
 
Adjudicació: S'adjudica a l’AJUNTAMENT DE PRADES. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 2,53 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
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Afectació: Pagament de DOTZE MIL CENT NORANTA-DOS AMB SIS euros 
(12.192,06 €) més l'IVA, en concepte de compte de liquidació 
provisional, i a una quota del 2,76 % en el compte de liquidació 
definitiva. 
 
PARCEL·LA NÚM. 6-3 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 6-3 en el 
plànol núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma rectangular i 465 m2 
de superfície de sòl.  
 
Limita al oest amb finca no urbanitzable límit de la U.A.; al nord amb 
Parcel·la nº 6-2 del Projecte de Reparcel·lació, al sud amb Parcel·la nº 6-
4 del Projecte de Reparcel·lació i al est amb Parcel·la nº 12 del Projecte 
de Reparcel·lació destinada a vialitat. 
 
Valoració: 21.050,55 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6a). 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 465 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per subrogació real. 
 
Adjudicació: S'adjudica a l’AJUNTAMENT DE PRADES. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 2,43 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
  
Afectació: Pagament de ONZE MIL SIS-CENTS VUINTANTA-NOU AMB 
TRENTA euros (11.689,30 €) més l'IVA, en concepte de ompte de 
liquidació provisional, i a una quota del 2,65 % en el compte de 
liquidació definitiva. 
 
 
PARCEL·LA NÚM. 6-4 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 6-4 en el 
plànol núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma rectangular i 446 m2 
de superfície de sòl.  
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Limita al oest amb finca no urbanitzable límit de la U.A.; al nord amb 
Parcel·la nº 6-3 del Projecte de Reparcel·lació, al sud amb Parcel·la nº 6-
5 del Projecte de Reparcel·lació i al est amb Parcel·la nº 12 del Projecte 
de Reparcel·lació destinada a vialitat. 
 
Valoració: 20.190,42 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6a). 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 446 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per subrogació real. 
 
Adjudicació: S'adjudica a l’AJUNTAMENT DE PRADES. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 2,33 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
  
Afectació: Pagament de ONZE MIL DOS- CENTS ONZE AMB SEIXANTA-SET 
euros (11.211,67 €) més l'IVA, en concepte de compte de liquidació 
provisional, i a una quota del 2,54 % en el compte de liquidació 
definitiva. 
 
 
PARCEL·LA NÚM. 6-5 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 6-5 en el 
plànol núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma rectangular i 430 m2 
de superfície de sòl.  
 
Limita al oest amb finca no urbanitzable límit de la U.A.; al nord amb 
Parcel·la nº 6-4 del Projecte de Reparcel·lació, al sud amb Parcel·la nº 6-
6 del Projecte de Reparcel·lació i al est amb Parcel·la nº 12 del Projecte 
de Reparcel·lació destinada a vialitat. 
 
Valoració: 19.446,10 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6a). 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 430 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per subrogació real. 
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Adjudicació: S'adjudica a l’AJUNTAMENT DE PRADES. 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 2,25 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
  
Afectació: Pagament de DEU MIL VUIT-CENTS NOU AMB QUARANTA-SIS 
euros (10.809,46 €) més l'IVA, en concepte de compte de liquidació 
provisional, i a una quota del 2,45 % en el compte de liquidació 
definitiva. 
 
PARCEL·LA NÚM. 6-6 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 6-6 en el 
plànol núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma rectangular amb 
cantell al sud-est  arrodonit i 527 m2 de superfície de sòl.  
 
Limita al est finca no urbanitzable límit de la U.A.; al nord amb Parcel·la 
nº 6-5 del Projecte de Reparcel·lació i a la resta amb Parcel·la nº 12 del 
Projecte de Reparcel·lació destinada a vialitat. 
 
Valoració: 23.857,29 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6a). 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 527 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per subrogació real. 
 
Adjudicació: S'adjudica a l’AJUNTAMENT DE PRADES. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 2,75 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
  
Afectació: Pagament de TRETZE MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET AMB 
VUITANTA-SET euros (13.247,87 €) més l'IVA, en concepte de compte de 
liquidació provisional, i a una quota del 3,00 % en el compte de 
liquidació definitiva. 
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PARCEL·LA NÚM. 7-1 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 7-1 en el 
plànol núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma rectangular i 864,10 
m2 de superfície de sòl.  
 
Limita al nord amb Parcel·la nº 4 del Projecte de Reparcel·lació, al sud 
amb Parcel·la nº 7-2 del Projecte de Reparcel·lació,  al oest amb 
Parcel·la nº 7-4 del Projecte de Reparcel·lació i al est amb Parcel·la nº 
12 del Projecte de Reparcel·lació destinada a vialitat. 
 
Valoració: 26.078,54 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6b). 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 864,10 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per pagament de 
despeses d’urbanització. 
 
Adjudicació: S'adjudica a DAENO EUROPA S.L. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 3,01 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
  
Afectació: Pagament de CATORZE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-U AMB 
TRENTA-DOS euros (14.481,32 €) més l'IVA, en concepte de compte de 
liquidació provisional, i a una quota del 3,28 % en el compte de 
liquidació definitiva. 
 
 
PARCEL·LA NÚM. 7-2 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 7-2 en el 
plànol núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma rectangular i 863,70 
m2 de superfície de sòl.  
 
Limita al nord amb Parcel·la nº 7-1 del Projecte de Reparcel·lació, al sud 
amb Parcel·la nº 7-3 del Projecte de Reparcel·lació, i al est amb 
Parcel·la nº 7-5 del Projecte de Reparcel·lació i al oest amb Parcel·la nº 
12 del Projecte de Reparcel·lació destinada a vialitat. 
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Valoració: 26.066,47 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6b). 
 
Títol: Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 863,70 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per pagament de 
despeses d’urbanització. 
 
Adjudicació: S'adjudica a DAENO EUROPA S.L. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 3,01 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
  
Afectació: Pagament de CATORZE MIL  QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE 
AMB SEIXANTA-DOS euros (14.474,62 €) més l'IVA, en concepte de 
compte de liquidació provisional, i a una quota del 3,28 % en el compte 
de liquidació definitiva. 
 
PARCEL·LA NÚM. 7-3 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 7-3 en el 
plànol núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma rectangular i 877,9 
m2 de superfície de sòl.  
 
Limita al nord amb Parcel·la nº 7-2 del Projecte de Reparcel·lació, al sud 
amb Parcel·la nº 8 del Projecte de Reparcel·lació, al est amb Parcel·la 
nº 7-6 del Projecte de Reparcel·lació i al oest amb Parcel·la nº 12 del 
Projecte de Reparcel·lació destinada a vialitat. 
 
Valoració: 26.495,02 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6b). 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 877,9 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per pagament de 
despeses d’urbanització. 
 
Adjudicació: S'adjudica a DAENO EUROPA S.L. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
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Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 3,06 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
  
Afectació: Pagament de CATORZE MIL SET-CENTS DOTZE AMB 
CINQUANTA-NOU euros (14.712,59 €) més l'IVA, en concepte de compte 
de liquidació provisional, i a una quota del 3,33 % en el compte de 
liquidació definitiva. 
 
 
PARCEL·LA NÚM. 7-4 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 7-4 en el 
plànol núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma rectangular i 894,7 
m2 de superfície de sòl.  
 
Limita al nord amb Parcel·la nº 4 del Projecte de Reparcel·lació, al sud 
amb Parcel·la nº 7-5 del Projecte de Reparcel·lació, al est amb Parcel·la 
nº 12 del Projecte de Reparcel·lació destinada a vialitat i al oest amb 
Parcel·la nº 7-2 del Projecte de Reparcel·lació. 
 
Valoració: 27.002,05 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6b). 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 894,7 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per pagament de 
despeses d’urbanització. 
 
Adjudicació: S'adjudica a DAENO EUROPA S.L. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 3,12 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
  
Afectació: Pagament de CATRORZE MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE 
AMB CATORZE euros (14.994,14 €) més l'IVA, en concepte de compte de 
liquidació provisional, i a una quota del 3,40 % en el compte de 
liquidació definitiva. 
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PARCEL·LA NÚM. 7-5   
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 7-5 en el 
plànol núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma rectangular i 829,20 
m2 de superfície de sòl.  
 
Limita al nord amb Parcel·la nº 7-4 del Projecte de Reparcel·lació, al sud 
amb Parcel·la nº 7-6 del Projecte de Reparcel·lació, al est amb Parcel·la 
nº 12 del Projecte de Reparcel·lació destinada a vialitat i al oest amb 
Parcel·la nº 7-2 del Projecte de Reparcel·lació. 
 
Valoració: 25.025,26 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6b). 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 829,20 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per pagament de 
despeses d’urbanització. 
 
Adjudicació: S'adjudica a DAENO EUROPA S.L. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 2,89 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
  
Afectació: Pagament de TRETZE MIL VUIT-CENTS NORANTA-SIS AMB 
QUARANTA-QUATRE euros (13.896,44 €) més l'IVA, en concepte de 
compte de liquidació provisional, i a una quota del 3,15 % en el compte 
de liquidació definitiva. 
 
 
PARCEL·LA NÚM. 7-6 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 7-6 en el 
plànol núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma rectangular i 839,40 
m2 de superfície de sòl.  
 
Limita al nord amb Parcel·la nº 7-5 del Projecte de Reparcel·lació, al sud 
amb Parcel·la nº 8 del Projecte de Reparcel·lació, al est amb Parcel·la 
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nº 12 del Projecte de Reparcel·lació destinada a vialitat i al oest amb 
Parcel·la nº 7-3 del Projecte de Reparcel·lació. 
 
Valoració: 25.333,09 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6b). 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 839,40 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per pagament de 
despeses d’urbanització. 
 
Adjudicació: S'adjudica a DAENO EUROPA S.L. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 2,92 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
  
Afectació: Pagament de CATORTZE MIL SEIXANTA-SET AMB TRENTA-VUIT 
euros (14.067,38 €) més l'IVA, en concepte de compte de liquidació 
provisional, i a una quota del 3,19 % en el compte de liquidació 
definitiva. 
 
 
 
PARCEL·LA NÚM. 8 
 
Descripció : URBANA Porció de terreny assenyalada amb el núm. 8 en el 
plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A 3 de Prades, de forma trapezoïdal amb els 
cantells sud-est i sud-oest arrodonits i de 3.266 m2 de sol.  
 
Limita al nord amb parcel·la assenyalada al plànol núm. 3 de 
adjudicació de parcel·les resultants com a núm. 7; al est, sud i oest amb 
Parcel·la nº 17 del Projecte de Reparcel·lació destinada a vialitat. 
 
Valoració: sense valor de mercat. 
 
Qualificació urbanística : EQUIPAMENTS (clau 2)  
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", correponent a la aportació de 3.266 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades en virtut de les 
cessions obligatòries. 
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Adjudicació: S'adjudica a l’AJUNTAMENT DE PRADES. 
 
Càrregues i gravàmens: Lliure de càrregues i gravàmens i no li afecten 
condicions, substitucions ni altres drets.  
 
PARCEL·LA NÚM. 9-1 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 9-1 en el 
plànol núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma rectangular amb 
cantell nord-est arrodonit i 441,50 m2 de superfície de sòl.  
 
Limita al est finca no urbanitzable límit de la U.A.; sud amb Parcel·la nº 9-
2 del Projecte de Reparcel·lació i a la resta amb Parcel·la nº 12 del 
Projecte de Reparcel·lació destinada a vialitat. 
 
Valoració: 19.986,71 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6a). 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 441,50 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per subrogació real. 
 
Adjudicació: S'adjudica a l’AJUNTAMENT DE PRADES. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 2,31 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
  
Afectació: Pagament de ONZE MIL NORANTA-VUIT AMB CINQUANTA-
CINC euros (11.098,55 €) més l'IVA, en concepte de compte de 
liquidació provisional, i a una quota del 2,51 % en el compte de 
liquidació definitiva. 
 
 
PARCEL·LA NÚM. 9-2 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 9-2 en el 
plànol núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma rectangular i 425,80 
m2 de superfície de sòl.  
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Limita al est finca no urbanitzable límit de la U.A.; al nord amb Parcel·la 
nº 9-1 del Projecte de Reparcel·lació, al sud amb Parcel·la nº 9-3 del 
Projecte de Reparcel·lació i al oest amb Parcel·la nº 12 del Projecte de 
Reparcel·lació destinada a vialitat. 
 
Valoració: 19.275,97 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6a). 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 425,80 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per subrogació real. 
 
Adjudicació: S'adjudica a l’AJUNTAMENT DE PRADES. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 2,22 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
  
Afectació: Pagament de DEU MIL SET-CENTS TRES AMB VUITANTA-VUIT 
euros (10.703,88 €) més l'IVA, en concepte de compte de liquidació 
provisional, i a una quota del 2,42 % en el compte de liquidació 
definitiva. 
 
 
PARCEL·LA NÚM. 9-3 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 9-3 en el 
plànol núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma rectangular i 419,50 
m2 de superfície de sòl.  
 
Limita al est finca no urbanitzable límit de la U.A.; al nord amb Parcel·la 
nº 9-2 del Projecte de Reparcel·lació, al sud amb Parcel·la nº 9-4 del 
Projecte de Reparcel·lació i al oest amb Parcel·la nº 12 del Projecte de 
Reparcel·lació destinada a vialitat. 
 
Valoració: 18.990,77 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6a). 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 419,50 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per subrogació real. 
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Adjudicació: S'adjudica a l’AJUNTAMENT DE PRADES. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 2,19 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
  
Afectació: Pagament de DEU MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC AMB 
CINQUANTA  euros (10.545,50 €) més l'IVA, en concepte de compte de 
liquidació provisional, i a una quota del 2,39 % en el compte de 
liquidació definitiva. 
 
 
PARCEL·LA NÚM. 9-4 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 9-4 en el 
plànol núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma rectangular i 420,90 
m2 de superfície de sòl.  
 
Limita al est finca no urbanitzable límit de la U.A.; al nord amb Parcel·la 
nº 9-3 del Projecte de Reparcel·lació, al sud amb Parcel·la nº 9-5 del 
Projecte de Reparcel·lació i al oest amb Parcel·la nº 12 del Projecte de 
Reparcel·lació destinada a vialitat. 
 
Valoració: 19.054,14 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6a). 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 420,90 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per subrogació real. 
 
Adjudicació: S'adjudica a l’AJUNTAMENT DE PRADES. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 2,20 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
  
Afectació: Pagament de DEU MIL CINC-CENTS VUITANTA AMB SETANTA  
euros (10.580,70 €) més l'IVA, en concepte de compte de liquidació 
provisional, i a una quota del 2,40 % en el compte de liquidació 
definitiva. 
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PARCEL·LA NÚM. 9-5 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 9-5 en el 
plànol núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma rectangular i 420,20 
m2 de superfície de sòl.  
 
Limita al est finca no urbanitzable límit de la U.A.; al nord amb Parcel·la 
nº 9-4 del Projecte de Reparcel·lació, al sud amb Parcel·la nº 9-6 del 
Projecte de Reparcel·lació i al oest amb Parcel·la nº 12 del Projecte de 
Reparcel·lació destinada a vialitat. 
 
Valoració: 19.022,45 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6a). 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 420,20 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per subrogació real. 
 
Adjudicació: S'adjudica a l’AJUNTAMENT DE PRADES. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 2,19 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
  
Afectació: Pagament de DEU MIL CINC-CENTS SEIXANTA-TRES AMB DEU  
euros (10.563,10 €) més l'IVA, en concepte de compte de liquidació 
provisional, i a una quota del 2,39 % en el compte de liquidació 
definitiva. 
 
 
PARCEL·LA NÚM. 9-6 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 9-6 en el 
plànol núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma rectangular i 420,70 
m2 de superfície de sòl.  
 
Limita al est finca no urbanitzable límit de la U.A.; al nord amb Parcel·la 
nº 9-5 del Projecte de Reparcel·lació, al sud amb Parcel·la nº 9-7 del 
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Projecte de Reparcel·lació i al oest amb Parcel·la nº 12 del Projecte de 
Reparcel·lació destinada a vialitat. 
 
Valoració: 19.045,09 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6a). 
 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 420,70 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per subrogació real. 
 
Adjudicació: S'adjudica a l’AJUNTAMENT DE PRADES. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 2,20 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
  
Afectació: Pagament de DEU MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC AMB 
SEIXANTA-SET euros (10.575,67 €) més l'IVA, en concepte de compte de 
liquidació provisional, i a una quota del 2,40 % en el compte de 
liquidació definitiva. 
 
 
PARCEL·LA NÚM. 9-7 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 9-7 en el 
plànol núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma rectangular amb 
cantell sud- arrodonit i 443,40 m2 de superfície de sòl.  
 
Limita al est finca no urbanitzable límit de la U.A.; al nord amb Parcel·la 
nº 9-6 del Projecte de Reparcel·lació i a la resta amb Parcel·la nº 17 del 
Projecte de Reparcel·lació destinada a vialitat. 
 
Valoració: 20.072,72 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6a). 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 443,40 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per subrogació real. 
 
Adjudicació: S'adjudica a l’AJUNTAMENT DE PRADES. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
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Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 2,32 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
  
Afectació: Pagament de  ONZE MIL CENT QUARANTA-SIS AMB TRENTA-U  
euros (11.146,31 €) més l'IVA, en concepte de compte de liquidació 
provisional, i a una quota del 2,53 % en el compte de liquidació 
definitiva. 
 
  
PARCEL·LA NÚM. 10-1 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 10 en el plànol 
núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma rectangular amb 
cantell nord-oest arrodonit, 1.584,90 m2 de superfície de sòl.  
 
Limita al nord i a l’oest amb la parcel·la 12 destinada a vialitat, a l’est 
amb la 10-4 i al sud amb la 10-2 del Projecte de Reparcel·lació. 
 
Valoració: 28.699,67 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6c). 
 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 1.584,90 m2 de la finca 
descrita amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per 
subrogació real. 
 
Adjudicació: S'adjudica a l’AJUNTAMENT DE PRADES. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 3,31 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
  
Afectació: Pagament de QUINZE MIL NOU-CENTS TRENTA-SIS AMB 
SEIXANTA-SIS euros (15.936,66 €) més l'IVA, en concepte de compte de 
liquidació provisional, i a una quota del 3,61 % en el compte de 
liquidació definitiva. 
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PARCEL·LA NÚM. 10-2 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 10-2 en el 
plànol núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma irregular, 1.343,80 m2 
de superfície de sòl.  
 
Limita al nord amb la parcel·la 10, a l’oest amb la 12 destinada a vialitat, 
al sud amb la 10-3 i a l’est amb la 10-4 i la 10-5 del Projecte de 
Reparcel·lació.  
 
Valoració: 24.333,38 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6c). 
 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a l’aportació de 1.343,80 m2 de la finca 
descrita amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, per 
subrogació real. 
 
Adjudicació: S'adjudica a l’AJUNTAMENT DE PRADES. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 2,81 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
  
Afectació: Pagament de TRETZE MIL CINC-CENTS DOTZE AMB VINT-I-
QUATRE euros (13.512,24 €) més l'IVA, en concepte de compte de 
liquidació provisional, i a una quota del 3,06 % en el compte de 
liquidació definitiva. 
 
 
PARCEL·LA NÚM. 10-3 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 10-3 en el 
plànol núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma irregular, 1.301,3 m2 
de superfície de sòl.  
 
Limita al sud finca no urbanitzable límit de la U.A., i a l’oest amb Parcel·la 
nº 12 destinada a vialitat, a l’est amb la 10-5 i al nord amb la parcel·la 
10-2 del Projecte de Reparcel·lació. 
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Valoració: 23.563,79 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6c). 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a la aportacio de 1.301,3 m2 de la finca 
descrita amb el nº 1 en la relacio de finques aportades, per cessio del 
10% d’aprofitament urbanistic. 
 
Adjudicació: S'adjudica a l’AJUNTAMENT DE PRADES. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 2,72 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
  
Afectació: Esta exempta del pagament de despeses d’urbanització al 
correspondre a la compensació del 10% d’aprofitament urbanístic. 
 
 
PARCEL·LA NÚM. 10-4 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 10-4 en el 
plànol núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma irregular, 1.325 m2 de 
superfície de sòl.  
 
Limita al nord amb la parcel·la 12 destinada a vialitat, a l’oest amb les 
parcel·les 10-1 i 10-2, a l’est amb la 10-6 i al sud amb la 10-5 del Projecte 
de Reparcel·lació. 
 
Valoració: 23.933,10 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6c). 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a la aportacio de 1.325 m2 de la finca descrita 
amb el nº 1 en la relacio de finques aportades, per cessio del 10% 
d’aprofitament urbanistic. 
 
Adjudicació: S'adjudica a l’AJUNTAMENT DE PRADES. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 



Projecte de reparcel·lació de la UA 3 “les Forquetes” de PRADES 38 

Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 2,77 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
  
Afectació: Esta exempta del pagament de despeses d’urbanització al 
correspondre a la compensació del 10% d’aprofitament urbanístic. 
 
 
PARCEL·LA NÚM. 10-5 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 10-5 en el 
plànol núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma irregular, 1.345 m2 de 
superfície de sòl.  
 
Limita al nord amb la parcel·la 10-4, a l’oest amb la 10-2 i 10-3, al sud 
amb la 12 i a l’est amb la 10-6 del Projecte de Reparcel·lació. 
 
Valoració: 24.355,26 euros 
 
Qualificació urbanística : RESIDENCIAL JARDÍ UNIFAMILIAR (Clau 6c). 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", corresponent a la aportacio de 1.345 m2 de la finca descrita 
amb el nº 1 en la relacio de finques aportades, per cessio del 10% 
d’aprofitament urbanistic. 
 
Adjudicació: S'adjudica a l’AJUNTAMENT DE PRADES. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues. 
 
Drets i deures adjudicats: Li correspon una quota del 2,81 % del total dels 
drets i del total dels deures adjudicats en el projecte. 
  
Afectació: Esta exempta del pagament de despeses d’urbanització al 
correspondre a la compensació del 10% d’aprofitament urbanístic. 
 
 
PARCEL·LA NÚM. 11 
 
 Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 11 en el plànol 
núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma irregular, de 119 m2 
de superfície de sòl.  
Limita a l’oest amb la finca no urbanitzable límit de la U.A., i la resta amb 
la parcel·la 12 del Projecte de Reparcel·lació destinada a vialitat. 
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Valoració: sense valor de mercat. 
 
Qualificació urbanística : SERVEIS TÈCNICS. 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", correponent a la aportació de 119 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, en virtut de les 
cessions obligatòries. 
 
Adjudicació: S'adjudica a l’AJUNTAMENT DE PRADES. 
 
Càrregues i gravàmens : Lliure de càrregues i gravàmens i no li afecten 
condicions, substitucions ni altres drets 
 
 
 
PARCEL·LA NÚM. 12 
 
Descripció : URBANA. Parcel·la assenyalada amb el núm. 12 en el plànol 
núm. 4 de adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de 
Reparcel·lació de la U.A. 3 de Prades, es de forma irregular i 7.409 m2 de 
superfície de sòl.  
 
Valoració: sense valor de mercat. 
 
Qualificació urbanística : SISTEMA VIARI (Clau 1). 
 
Títol : Adjudicació de terrenys per la Junta de Compensació "Les 
Forquetes", correponent a la aportació de 6.380 m2 de la finca descrita 
amb el núm. 1 en la relació de finques aportades, mes 1.029 m2 de la 
finca descrita amb el núm. 3 en la relació de finques aportades, en virtut 
de les cessions obligatòries. 
 
Adjudicació: S'adjudica a l’AJUNTAMENT DE PRADES. 
 
Càrregues i gravàmens : Lliure de càrregues i gravàmens i no li afecten 
condicions, substitucions ni altres drets 
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XII.- QUANTIFICACIÓ DE LES DESPESES DE GESTIÓ I URBANITZACIÓ. 
 

 
 

1. Cost de les obres d’urbanització 
 
 
7.434 m2 espais lliures x 2 €/m2                  =      14.868 € 
 
7.409 m2 vialitat x 93 €/m2                          =    689.037 € 
 
Cost total de l’urbanització                               703.905 € 
  
2. Cost de les indemnitzacions. 
 
No es preveuen indemnitzacions a la present Unitat d’actuació, 
degut a que es tracta de terrenys no urbanitzats i sense cap tipus 
de construcció a indemnitzar 
 
 
3. Costos projectes tècnics 
 
Total                                87.500 € 

 
 
 
4. Total despeses urbanització (sense IVA) 
 
703.905 € + 87.500 € = 791.405 € 
 
Que amb l’aportació quantificada en el conveni de 350.000 € 
resten per el compta de liquidació provisional: 

 
791.405 € - 350.000 € = 441.405 € 
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XIII.- COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL 
 
DAENO EUROPA SL aporta 350.000 € per pagament de despeses 
d’urbanització, independentment de la que correspon a cada parcel·la 
adjudicada, en compensació de la diferencia de unitats de valor 
adjudicades. 
  
El compte de liquidació provisional s’estima en 441.405 € segons 
distribució per parcel·les que figura al quadre següent. 
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Quadre 5 – Compte de liquidació provisional 

 
 
 
 

  SUPERFICIE   ADJUDICATARI 
U.V. 

LIQUIDACIO   PERCENTATGE  LIQUIDACIO   VALORACIO 

Nº  m2    PROVISIONAL LIQUIDACIO  PROVISIONAL  75,45 €/UV 

        PROVISIONAL €  € 

1  9.942  DAENO EUROPA SL  1.789,56 16,99 74977,41  135.022,30
2  3.860  DAENO EUROPA SL  540,40 5,13 22641,20  40.773,18
3  7.434  AJUNTAMENT DE PRADES  
4  4.775  DAENO EUROPA SL  1.910,00 18,13 80023,50  144.109,50
5  81  AJUNTAMENT DE PRADES  
6.1  530  AJUNTAMENT DE PRADES 318,00 3,02 13323,28  23.993,10
6.2  485  AJUNTAMENT DE PRADES 291,00 2,76 12192,06  21.955,95
6.3  465  AJUNTAMENT DE PRADES 279,00 2,65 11689,30  21.050,55
6.4  446  AJUNTAMENT DE PRADES 267,60 2,54 11211,67  20.190,42
6.5  430  AJUNTAMENT DE PRADES 258,00 2,45 10809,46  19.466,10
6.6  527  AJUNTAMENT DE PRADES 316,20 3,00 13247,87  23.857,29
7.1  864,1  DAENO EUROPA SL  345,64 3,28 14481,32  26.078,54
7.2  863,7  DAENO EUROPA SL  345,48 3,28 14474,62  26.066,47
7.3  877,9  DAENO EUROPA SL  351,16 3,33 14712,59  26.495,02
7.4  894,7  DAENO EUROPA SL  357,88 3,40 14994,14  27.002,05
7.5  829,2  DAENO EUROPA SL  331,68 3,15 13896,44  25.025,26
7.6  839,4  DAENO EUROPA SL  335,76 3,19 14067,38  25.333,09
8  3266  AJUNTAMENT DE PRADES  
9.1  441,5  AJUNTAMENT DE PRADES 264,90 2,51 11098,55  19.986,71
9.2  425,8  AJUNTAMENT DE PRADES 255,48 2,42 10703,88  19.275,97
9.3  419,5  AJUNTAMENT DE PRADES 251,70 2,39 10545,50  18.990,77
9.4  420,9  AJUNTAMENT DE PRADES 252,54 2,40 10580,70  19.054,14
9.5  420,2  AJUNTAMENT DE PRADES 252,12 2,39 10563,10  19.022,45
9.6  420,7  AJUNTAMENT DE PRADES 252,42 2,40 10575,67  19.045,09
9.7  443,4  AJUNTAMENT DE PRADES 266,04 2,53 11146,31  20.072,72
10.1  1.584,9  AJUNTAMENT DE PRADES 380,38 3,61 15936,83  28.699,67
10.2  1.343,8  AJUNTAMENT DE PRADES 322,51 3,06 13512,24  24.333,38
10.3  1.301,3  AJUNTAMENT DE PRADES   0,00 0,00  23.563,79
10.4  1.325  AJUNTAMENT DE PRADES   0,00 0,00  23.993,10
10.5  1.345  AJUNTAMENT DE PRADES   0,00 0,00  24.355,26
11  119  AJUNTAMENT DE PRADES      
12  7.409  AJUNTAMENT DE PRADES      
  54.830    10.535,45 100,00 441404,83  866.811,87
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Quadre 6 – Evolucio parcel·les inicials a parcel.les adjudicades 

 
Prades, juliol de dos mil catorze. 

PROPIETARI  SUPERFICIE  %  DRETS  PARTICIPACIÓ ADJUDICACIO 
PER 

SÒL 
CORRESPONENT PARCEL.LES 

APORTADA  APORTATS %  90%  m2  ADJUDICADES

AJUNTAMENT   45.117  82,285  83,86 75,47 SUBROGACIO  530 6.1 
DE PRADES  REAL  485 6.2 

465 6.3 
446 6.4 
430 6.5 
527 6.6 

441,5 9.1 
425,8 9.2 
419,5 9.3 
420,9 9.4 
420,2 9.5 
420,7 9.6 
443,4 9.7 

1.584,90 10.1 
1.343,80 10.2 

10%  1.301,30 10.3 
APROFITAMENT  1.325 10.4 
URBANISTIC  1.345 10.5 
CESSIONS  7.434 3 

PLANEJAMENT  81 5 

3.266  8 

119 11 

6.380  12 

DAENO   8.684  15,838  16,14 14,53
SUBROGACIO 

REAL  8.684 1 
1.258  1 

EUROPA SL  PAGAMENT   3.860  2 
COSTOS   4.775  4 

URBANITZACIO  864,1 7.1 
863,7 7.2 
877,9 7.3 
894,7 7.4 
829,2 7.5 
839,4 7.6 

VIALS 
EXISTENTS 1.029 1,877 0 1.029 12 
TOTAL 54.830 100 100 54.830 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÀNOLS 
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 Fitxes finques resultants 
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