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 SR. ALCALDE-PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
 SANT CUGAT DEL VALLÉS  
  
Ref.Exptes.:  ASSEVALL GESTIÓ SL   
  
Asunto: Remitiendo anuncio de subasta 
(en catalán) para su publicación 
en el tablón de anuncios 
  
 Para su reglamentaria publicación en el tablón de anuncios de esa ALCALDÍA, adjunto le remito anuncio de
subasta (versión en catalán) dimanante del expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Delegación de la AEAT contra  ASSEVALL GESTIÓ SL rogándole disponga que una vez transcurrido el día
13 de julio de 2017 señalado para la subasta, sea devuelto a este Equipo Regional de Subastas de la
Dependencia Regional de Recaudación de Barcelona con diligencia que acredite su exposición al público,
para su unión al expediente de referencia.   
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ANUNCI DE SUBHASTA 
 
 
 
SUBHASTA NÚM.: S2017R0886001009 
 
 
 
ES FA SABER: Que de conformitat amb el que disposa l'article 101 del Reglament general de 
recaptació aprovat pel RD 939/2005, de 29 de juliol, es van dictar acords amb data 3 de abril de 
2017 decretant l'alienació mitjançant subhasta dels béns que es detallen en la relació de béns a 
subhastar inclosa en aquest anunci com a ANNEX. La subhasta se celebrarà el dia 13 de Juliol 
de 2017 a les 9:30 hores en la SALA D'ACTES DE LA DELEGACIÓ ESPECIAL DE L'AEAT DE 
CATALUNYA, PLAÇA LETAMENDI, 13-23, SISENA PLANTA, BARCELONA. 
 
En compliment d'aquest article, es publica el present anunci i s'adverteix a les persones que 
vulguin participar en la subhasta el següent: 
 
PRIMER:  Els béns a subhastar estan afectats per les càrregues i els gravàmens que figuren 

en la descripció i que consten en l'expedient, les quals queden subsistents sense 
que pugui aplicar-se a la seva extinció el preu de rematada. 

 
SEGON: La subhasta se suspendrà en qualsevol moment anterior a l'adjudicació dels béns, 

si es realitza el pagament de l'import del deute no ingressat, els interessos que 
s'hagin meritat o es meritin fins a la data de l'ingrés en el Tresor, els recàrrecs del 
període executiu i les costes del procediment de constrenyiment. 

 
TERCER:  Els licitadors poden enviar o presentar les ofertes en un sobre tancat des de 

l'anunci de subhasta fins al dia anterior a la celebració, sens perjudici que puguin 
participar personalment en la licitació amb postures superiors a les del sobre. 
Aquestes ofertes, que tenen el caràcter de màximes, ha de ser presentades en el 
Registre General de l'oficina de la Delegació Especial de l'AEAT a Catalunya, 
situat a l'edifici de la plaça Letamendi, 13-23 (planta baixa), 08007 Barcelona), fent 
constar a l'exterior del sobre les dades identificatives d'aquesta. El sobre ha 
d'incloure, a part de l'oferta i el dipòsit constituït conforme al punt quart, les dades 
corresponents al nom i cognoms o raó social o denominació completa, número 
d'identificació fiscal i domicili del licitador. 
 
Els licitadors poden participar en la subhasta per via telemàtica presentant ofertes 
i/o efectuant licitacions automàtiques, a través de la pàgina web de l'Agència 
Tributària www.agenciatributaria.es, d'acord amb el que estableix la Resolució 
5/2002, de 17 de maig (BOE 24/05/02), de la Direcció General de l'Agència Estatal 
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d'Administració Tributària, per la qual es regula la participació per via telemàtica 
en procediments d'alienació de béns desenvolupats pels òrgans de recaptació. 

 
QUART: Tot licitador ha de constituir davant la Mesa de Subhasta amb anterioritat a la seva 

celebració un dipòsit del 20 per cent del tipus de subhasta en primera licitació, 
excepte per a aquells lots en els quals s'hagi acordat un percentatge menor, que 
en cap cas no és inferior al 10 per cent. L'import del dipòsit per a cadascun dels 
lots està determinat en la relació de béns a subhastar inclosa en aquest anunci. 

 
El dipòsit s'ha de constituir mitjançant un xec que compleixi els requisits establerts 
en l'article 35.1 del Reglament general de recaptació o per via telemàtica, a través 
d'una entitat col·laboradora adherida a aquest sistema que assignarà un número 
de referència complet (NRC) que en permeti la identificació, d'acord amb el que 
estableix la Resolució 5/2002, de 17 de maig (BOE 24/05/02), del director de 
l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 

 
Si els adjudicataris no satisfan el preu de la rematada, aquest dipòsit s'aplicarà a 
la cancel·lació del deute, sens perjudici de les responsabilitats en què puguin 
incórrer pels perjudicis que origini aquesta falta de pagament. 

 
CINQUÈ: En cas que els béns no resultin adjudicats en una primera licitació, la Mesa de 

Subhasta pot acordar la celebració d'una segona licitació, si ho considera 
procedent, fixant el nou tipus de subhasta en el 75% del tipus de subhasta en 1a 
licitació, o bé anunciarà la iniciació del tràmit d'adjudicació directa que es durà a 
terme d'acord amb el que disposa l'article 107 del Reglament general de 
recaptació. 

 
SISÈ: L'adjudicatari ha d'ingressar en la data de l'adjudicació, o dins dels 15 dies 

següents, la diferència entre el dipòsit constituït i el preu de l'adjudicació. 
 

L'ingrés es pot realitzar en bancs, caixes d'estalvis i cooperatives de crèdit, en les 
quals no cal tenir un compte obert. També pot realitzar el pagament mitjançant un 
càrrec en el seu compte corrent, a través d'Internet a l'adreça 
www.agenciatributaria.es, en l'opció Seu Electrònica // Tràmits destacats // 
Pagament d'impostos // Liquidacions. Per realitzar el pagament a través d'Internet 
cal disposar d'un sistema de signatura electrònica dels admesos per l'Agència 
Tributària. 
 
Així mateix, si ho sol·licita a la Mesa de Subhasta en l'acte d'adjudicació, 
l'adjudicatari pot realitzar l'ingrés de l'import total del preu d'adjudicació, cas en 
què, una vegada comprovat l'ingrés, l'Agència Tributària aixecarà la retenció 
realitzada sobre el dipòsit constituït per l'adjudicatari. 

 
SETÈ: Si en la licitació no s'ha cobert el deute i queden béns sense adjudicar, la Mesa 

anunciarà la iniciació del tràmit d'adjudicació directa per un termini màxim de sis 
mesos. Les ofertes es podran presentar en el termini establert per la Mesa de 
Subhastes i consistiran en un import únic i determinat per a cada lot. 

 
Les ofertes es presentaran a través de la pàgina web de l'Agència Tributària 
(www.agenciatributaria.es), d'acord amb l’establert en la Resolució 5/2002, de 17 
de maig (BOE 24/05/02), de la Direcció General de l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària, per la qual es regula la participació per via telemàtica en 
procediments d'alienació de béns desenvolupats pels òrgans de recaptació. En tot 
cas les ofertes hauran d’anar acompanyades del dipòsit realitzat per via telemàtica 
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(NRC) del 5 per cent del tipus de subhasta en primera licitació, excepte en aquells 
lots en els quals s’hagi acordat un percentatge diferent. 
 
Les ofertes es podran també presentar en sobre tancat en el Registre General de 
l'oficina de la Delegació Especial de l'AEAT a Catalunya, situat a l'edifici de la 
plaça Letamendi, 13-23 (planta baixa), 08007 Barcelona, així com per correu, en 
aquest cas es procedirà segons el que es disposa en l’últim paràgraf de l’article 
80’4 del reglament General de Contractació (el licitador haurà de justificar la data 
d’imposició de l’enviament en l’oficina de Correus i anunciar en el mateix dia al 
Servei de Subhastes la remissió de l’oferta mitjançant algun dels sistemes 
establerts en el citat article. Sense la concurrència de tots dos requisits, no serà 
admesa la proposició si és rebuda pel Servei de Subhastes amb posterioritat a la 
data de la terminació del termini assenyalat en l’anunci). 
 
Tant per a les ofertes en sobre tancat com per a les remeses per correu s’exigirà 
la formalització de dipòsit amb els mateixos requisits assenyalats per a les ofertes 
presentades per mitjans telemàtics. 
 
Si els adjudicataris no satisfan el preu de la rematada, el dipòsit s’aplicarà a la 
cancel·lació del deute, sense perjudici de les responsabilitats en què puguin 
incórrer pels perjudicis que origini aquesta falta de pagament. 
 
La presentació per mitjans electrònics és l’única possible si, d’acord amb la 
normativa vigent, el licitador es troba obligat a relacionar-se amb les 
Administracions Públiques mitjançant els esmentats mitjans. 
 
Transcorregut el termini assenyalat per la Mesa de Subhasta, en sessió reservada 
aquesta obrirà les ofertes presentades i pot adjudicar els béns si alguna d'elles es 
considera suficient en aquell moment. En cas contrari, s'anunciarà l'extensió del 
termini per a la presentació d'altres ofertes, o millora de les ja existents, sens 
perjudici de la validesa de les ofertes presentades fins aquell moment i així 
successivament, amb el límit total de sis mesos. 
 
Llevat d'indicació expressa en sentit contrari, les ofertes presentades tenen 
validesa durant els sis mesos del tràmit de la gestió directa. El preu mínim 
d'adjudicació directa és el tipus de subhasta en 1a licitació quan no s'hagi 
considerat procedent celebrar una 2a licitació; si ha existit una 2a licitació, no hi ha 
preu mínim. L'adjudicatari ha d'efectuar el pagament del preu ofert dins dels 
quinze dies següents a la notificació de l'adjudicació. 
 

 
VUITÈ: Si es tracta d'immobles, l'adjudicatari pot sol·licitar expressament en l'acte de 

l'adjudicació l'atorgament d'escriptura pública de venda d'immoble. 
 
NOVÈ: Si es tracta de béns inscriptibles en registres públics, els licitadors no tenen dret a 

exigir altres títols de propietat que els aportats en l'expedient; els títols esmentats 
estan a disposició dels interessats en les oficines de la Dependència Regional de 
Recaptació de l'AEAT a Catalunya, situades a la plaça Doctor Letamendi, 13-23 
(vuitena planta), 08007 Barcelona (telèfon 93 291 12 00), on poden ser examinats 
tots els dies hàbils a partir de la publicació del present anunci, fins al dia anterior al 
de subhasta, des de les 9,00 fins a les 14,00 hores. En cas que els béns no 
estiguin inscrits en el Registre, el document públic de venda és el títol mitjançant el 
qual pot efectuar-se la immatriculació en els termes previstos en la legislació 
hipotecària; en els altres casos en què calgui, es pot procedir com disposa el títol 
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VI de la Llei hipotecària per dur a terme la concordança entre el Registre i la 
realitat jurídica. 

 
DESÈ:  El tipus de subhasta no inclou els imposts indirectes que graven la transmissió 

dels béns esmentats. Totes les despeses i els impostos derivats de la transmissió, 
inclosos els derivats de la inscripció en el Registre corresponent del manament de 
cancel·lació de càrregues posteriors, són a càrrec de l'adjudicatari. 

 
 Són a càrrec de l'adjudicatari les despeses i els impostos exigits per l'article 99.2 

del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, per a la tramitació de l'expedient de 
transferència davant la Prefectura Provincial de Trànsit. 

 
 L'adjudicatari exonera expressament l'AEAT, a l'empara de l'article 9 de la Llei 

49/1960, de 21 de juny, de propietat horitzontal, modificat per la Llei 8/1999, de 6 
d'abril, de l'obligació d'aportar certificació sobre l'estat dels deutes de la comunitat, 
i són a càrrec d'aquest les despeses que quedin pendents de pagament. 
 

ONZÈ: El procediment de constrenyiment solament es pot suspendre en els termes i les 
condicions assenyalats en l'article 165 de la Llei general tributària (Llei 58/2003, 
de 17 de desembre). 

 
DOTZÈ: En tot el que no hi hagi previst en aquest anunci cal ajustar-se al que estableixen 

les disposicions legals que regulin l'acte. 

Documento firmado electrónicamente (Real Decreto 1671/2009, artículo

21.c), por ENRIQUE MONTOYA EPIFANIO, El Jefe de la Dependencia

Regional Adjunto de Recaudación, 18 de Abril de 2017.  Autenticidad

verificable mediante Código Seguro Verificación JVWGD253FSYTVWDW en

www.agenciatributaria.gob.es.
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ANNEX DE L'ACORD D'ALIENACIÓ MITJANÇANT SUBHASTA 
 
 
SUBHASTA NÚM.:    S2017R0886001009 
 
 
RELACIÓ DE BÉNS 
 
 
LOT 01 
 
 
URBANA: NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Habitatge porta quarta del pis cinquè, de l'immoble números 
1 del carrer Mas Casanovas i 424 del carrer Lepant, amb entrada per l'escala general, de 
SUPERFÍCIE noranta-un metres setanta-cinc decímetres quadrats, més sis metres vuitanta 
decímetres de terrassa.-CONFRONTA: al davant, prenent com a tal la porta d'entrada, amb el replà 
de l'escala, amb celobert, amb pati de ventilació i amb el departament porta tercera d'aquesta 
mateixa planta; a la dreta entrant, amb el vol del carrer Mas Casanovas; a l'esquerra, amb el 
departament porta primera d'aquesta mateixa planta; i al fons, part amb celobert, pati de ventilació i 
amb els departaments porta primera i porta segona d'aquesta mateixa planta, en la part de l'immoble 
corresponent al carrer Mas Casanovas número 3. COEFICIENT: general, dos enters tretze 
centèsimes per cent; i d'escala, tres enters tres centèsimes per cent. IDUFIR: 08058000219542 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 0549904DF3804H0024TI. 

 
És la finca 110840, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 5 de Barcelona, al tom 2081, llibre 
1738, foli 50, inscripció 3a. 
 
Nota: Càrrega de procedència de la finca 1/55371, Quant a l'immoble de Mas Casanovas núm. 1 i 
Lepant núm. 424: QUALIFICACIÓ: Habitatges de protecció oficial grup 1r. Cèdula: 05/03/70. Nota 
insc. 2a data 13/11/71. A l'empara del Reglament d'habitatges de protecció oficial de 24/07/1968 fins 
al 05/03/2020. El preu de venda és el que lliurement acordin les parts. És necessari portar a 
visar el certificat d'adjudicació a l'Agència de l’Habitatge. El destinatari ha de destinar 
l'habitatge a domicili habitual i permanent. 
 
VALORACIÓ ........................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........  184.142,12 € 
 
Càrregues: 
 

*Hipoteca inscripció 4a de data 15 06 2006, a favor de Banco de Sabadell, 
SA, en garantia de 40.000 € de principal, 8.800 € d'interessos de demora i 
7.513 € de costes i despeses. Data de venciment 04 05 2016. Cancel·lada 
econòmicament. 

 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  184.142,12 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  138.106,59 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........    36.828,42 € 



TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........      2.000,00 € 
 
 
LOT 02 
 
 
LA TOTALITAT DE: URBANA.- Parcel·la, situada al final de Montmell, antic terme de Marmellà, en la 
partida anomenada La Moixeta, urbanització La Moixeta. De figura gairebé triangular. S'identifica en 
el pla de parcel·lació com a parcel·la número dinou del polígon XXVII. Té una superfície de mil 
quinze metres quadrats. Confronta: pel davant, amb via pública; a la dreta entrant, amb resta de finca 
de què se segrega (parcel·la número vint d'aquest mateix polígon); a l'esquerra, amb resta de finca 
de què se segrega (parcel·les números divuit i un d'aquest mateix polígon); i pel fons, amb via 
pública. 
Consta la referència cadastral 6303518CF7860S0001KZ.  IDUFIR: 43022000378083. 
 
És la finca 3992, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 del Vendrell, al tom 863, llibre 79, foli 
125, inscripció 1a. 
 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........        22.000,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    6.500,00 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........       4.400,00 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........       500,00 € 
 
 
LOT 03 
 
 
URBANA: LA PARTICIPACIÓ INDIVISA DE QUINZE ENTERS TRENTA-TRES MIL·LÈSIMES PER 
CENT que faculta per a l'ús exclusiu de la PLAÇA D'APARCAMENT NÚMERO TRES, de les que 
integren aquest total finca, amb una superfície dotze metres i cinquanta-cinc decímetres quadrats. 
CONFRONTA: entrant, a la dreta, amb traster número tres, al fons amb paret, a l'esquerra amb plaça 
de pàrquing número dos; i davant amb zona de maniobres; i el dret d'ús comú lliure d'obstacles, de la 
rampa d'accés i de les zones de maniobra i circulació interior que comunica aquesta plaça 
d'aparcament amb la via publica que comunica aquesta plaça d'aparcament amb la via publica i el 
dret d'ús exclusiu del TRASTER assenyalat amb el número TRES, amb una superfície de deu metres 
i trenta decímetres quadrats. CONFRONTA: entrant a la dreta, amb zona de maniobres, al fons amb 
paret; a l'esquerra amb plaça de pàrquing número tres; i davant amb zona de maniobres; que forma 
part de l'ENTITAT NÚMERO U.- LA PLANTA SUBTERRANI, situada a Moià, carrer Sant Sebastià, 
número u i tres, consta de deu places d'aparcament i quatre trasters. Té una superfície construïda de 
dos-cents vuitanta-quatre metres, quaranta decímetres quadrats. CONFRONTA: al davant, carrer 
Sant Sebastià; dreta entrant, carrer Sant Sebastià; esquerra, diversos propietaris; i fons María 
Tapias. COEFICIENT. PROPIETAT: deu enters per cent i COEFICIENT DE L'ESCALA: setze enters 
per cent; que és la finca número 5179 del terme de Moià, que consta al foli 143, del tom 2929 de 
l'arxiu, llibre 134, inscripció 1a. La finca d'aquest número GAUDEIX de la SERVITUD DE PAS PER A 
VEHICLES, que grava la finca registral 4.373 de Moià, que consta al foli 142 del tom 2.375 de l'arxiu 
llibre 100. IDUFIR: 08148000477605. 
 
És la finca 5179/10, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 4 de Manresa, al tom 3337,  llibre 157 
de Moià, foli 54, inscripció 1a. 
 
Nota: Consta la referència cadastral: 5095143DG2259N0012UH. 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........      8.052,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........      6.039,00 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........      1.610,40 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........         500,00 € 
 
 
LOT 04 



 
 
PLE DOMINI URBANA: UNA PARTICIPACIÓ D'UNA TRENTA-VUITENA PART INDIVISA, a la qual 
correspon l'ús exclusiu de la plaça d'aparcament número TRENTA-VUIT -de les dues participacions 
d'1/38 part indivisa cada una, a què es refereix la inscripció 1a de la finca 36868/10, al foli 128 del 
tom-llibre 1066-, del departament NÚMERO CINQUANTA-SIS, o local en la planta soterrani, destinat 
a garatge, dels blocs "B" i "C", dels que integren el grup d'edificis situat a Sant Cugat del Vallès, 
sector "Pont de Can Vernet-Coll Favà", als carrers de Josep Carner, números catorze, setze i divuit, i 
el passeig de Francesc Macià, cinquanta-vuit, seixanta i seixanta-dos. Aquest carrer dóna davant de 
Josep Carner, o sigui al nord. INSCRIT com a finca 36.868, al foli 41 del tom-llibre 865, inscripció 1a 
de la qual forma part. 
Consta en expedient la referència cadastral: 3524601DF2932D0056WS  IDUFIR: 08123000091440.  
 
És la finca 36.868/10P38, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Sant Cugat del Vallès, al 
tom 1514, llibre 1514, foli 44, inscripció 3a. 
 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........    16.823,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    12.617,25 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........   .......                 3.364,60 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........         500,00 € 
 
 
LOT 05 
 
 
PLE DOMINI URBANA: UNA PARTICIPACIÓ D'UNA TRENTA-VUITENA PART INDIVISA, a la qual 
correspon l'ús exclusiu de la plaça d'aparcament número U -de les dues participacions d'1/38 part 
indivisa cada una, a què es refereix la inscripció 1a de la finca 36868/10, al foli 128 del tom-llibre 
1066-, del departament NÚMERO CINQUANTA-SIS, o local en la planta soterrani, destinat a garatge, 
dels blocs "B" i "C", dels que integren el grup d'edificis situat a Sant Cugat del Vallès, sector "Pont de 
Can Vernet-Coll Favà", als carrers de Josep Carner, números catorze, setze i divuit, i el passeig de 
Francesc Macià, cinquanta-vuit, seixanta i seixanta-dos. Aquest carrer dóna davant de Josep Carner, 
o sigui al nord. INSCRIT com finca 36.868, al foli 41 del tom-llibre 865, inscripció 1a de la qual forma 
part. IDUFIR: 08123000091433. Consta en expedient la referència cadastral:  
3524601DF2932D0056WS. 
 
És la finca 36.868/10P1, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Sant Cugat del Vallès, al 
tom 1514, llibre 1514, foli 35, inscripció 1a. 
 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........     16.823,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........     12.617,25 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........         3.364,60 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........          500,00 € 
 
 
LOT 06 
 
 
RÚSTICA.- Peça de terra regable de pou i plantada d'arbres fruiters, situada al terme d'Amposta, 
partida Comunets, de cabuda seixanta-cinc àrees, setanta centiàrees, iguals a tres jornals de la 
mesura del país. Límit: nord, en línia diagonal, amb camí veïnal; sud, Antonio i Manuel Forcadell, 
avui, mitjançant un altre camí; est, Agustín Urquizú; i oest, amb finca de la mercantil Alumarc-
Pervidre, S: L: Segons manifesten, aquesta finca, actualment es troba travessada per l'extrem nord, i 
d'est a oest, pel desviament nou de la carretera d'Amposta a Tortosa, coneguda també per Eix de 
l'Ebre. Constitueix la parcel·la 84 del polígon 57, partida Comunets del cadastre de rústica 
d'Amposta. IDUFIR: 43010000030711. 
 



És la finca 6678, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 d'Amposta, al tom 3401, llibre 329 
d'Amposta, foli 11, inscripció 7a. 
 
Nota: Consten les referències cadastrals: 43014A057000840000BB i 43014A057001540000BL. 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........  260.000,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  195.000,00 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........    52.000,00 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........      2.000,00 € 
 
 
LOT 07 
 
 
URBANA: PORCIÓ DE TERRENY a Premià de Dalt, barri de la Cisa, d'extensió superficial inicial mil 
dos-cents trenta-sis metres vint-i-un decímetres quadrats, reduïda després en virtut de segregació, 
davant notari de Barcelona, senyor García, de data nou de maig de mil nou-cents noranta-quatre i 
pendent d'inscripció, a mil cent noranta-tres metres vint-i-nou decímetres quadrats, sobre la qual es 
troba construït un HABITATGE UNIFAMILIAR de planta baixa de superfície dos-cents noranta metres 
quadrats, dels quals quaranta metres quadrats són la part destinada a garatge. Límit: al nord, amb 
terra propietat de Margarita Pi; a l'est, amb Torrent Canari; per migdia, amb finca d'Ana Comas i Pi, i 
per ponent, amb la Riera de Sant Pere de Premià. IDUFIR: 08094000319639 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 5453214DF4955S0001OG. 

És la finca 966, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 2 de Mataró, al tom 2930,  llibre 118 de 
Premià de Dalt, foli 168, inscripció 11a. 
 
 
VALORACIÓ ........................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........ 1.094.207,06 € 
 
Càrregues: 
 

* Hipoteca inscripció 12a de data  15 05 1997, novada i ampliada per la 
15a de 21 05 2013, a favor de BANKIA, en garantia d'un préstec de 
303.384,47 de capital, 180.303,63 € d'interessos de demora i 60.676,89 € 
de costes i despeses.  
Saldo pendent el 28/02/2017: ….. ….. ….. ….. ….. .. ….. ….. …. …….   86.865,25 € 

 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........     1.007.341,81 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  755.506,36 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........  201.468,36 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........      2.000,00 € 
 
 
LOT 08 
 
 
URBANA: ENTITAT NÚMERO TRENTA. HABITATGE, PIS SEGON, PORTA CINQUENA, ubicat en 
la planta segona de l'edifici, situat a Sant Sadurní d'Anoia, amb fronts als carrers Raval, on està 
assenyalat amb els números quaranta-set i quaranta-nou, i al carrer Formosa, on està assenyalat 
amb els números catorze i setze i al xamfrà format per ambdós carrers. Consta de diverses 
dependències i serveis. Té una superfície total construïda de vuitanta-tres metres, set decímetres 
quadrats, més dos balcons d'un metre amb quaranta-un decímetres quadrats en conjunt; i una 
superfície útil de setanta-quatre metres, setanta-sis decímetres quadrats. CONFRONTA: Al 
capdavant, considerant com a tal la porta d'entrada, amb replà i amb vol de pati interior de llums, d'ús 
exclusiu de l'habitatge pis primer, porta cinquena; a la dreta, entrant, amb l'habitatge porta quarta 
d'aquesta mateixa planta; a l'esquerra, amb l'habitatge porta sisena d'aquesta mateixa planta i en 



part amb replà; i al fons, amb el carrer Formosa. ANNEXOS: Té com a ANNEXOS INSEPARABLES, 
en ple domini, el següent: 1. Un SAFAREIG identificat amb el número ONZE, situat en la planta altell, 
de superfície construïda nou metres amb vint-i-set decímetres quadrats, aproximadament, que 
CONFRONTA: Al capdavant, prenent com a tal l'accés, amb terrassa d'ús comunitari; a la dreta, 
entrant, amb traster identificat amb el número deu; a l'esquerra, amb traster identificat amb el número 
dotze; i al fons, amb terrassa d'ús exclusiu d'aquesta entitat. 2. Una PLAÇA D'APARCAMENT PER A 
AUTOMÒBIL, identificada amb el número NOU, situada en la planta soterrani de l'edifici, de 
superfície útil nou metres amb noranta decímetres quadrats, aproximadament, que CONFRONTA: Al 
capdavant, amb zona de pas i maniobra; a la dreta, entrant, amb plaça d'aparcament per a automòbil 
identificada amb el número vuit; a l'esquerra, amb plaça d'aparcament per a automòbil identificada 
amb el número deu; i al fons, amb mur perimetral de l'edifici. 3. El dret a l'ús i gaudi, exclusiu i 
privatiu, d'una part de la terrassa o coberta superior de l'edifici, a la qual s'accedeix des de la terrassa 
d'ús comunitari i a través de seu safareig, degudament delimitada, de superfície aproximada nou 
metres amb seixanta-dos decímetres quadrats. COEFICIENT GENERAL: SIS ENTERS AMB ZERO 
SIS CENTÈSIMES D'ENTER PER CENT. IDUFIR: 08032000355929 
  

És la finca 7512, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Vilafranca del Penedès, al tom 
1750,  llibre 162 de Sant Sadurní d'Anoia, foli 151, inscripció 6a. 
 
Nota: Consta la referència cadastral: 8567631CF9886N0030MY 
 
VALORACIÓ ........................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........     187.519,33 € 
 
Càrregues: 
 

* Hipoteca inscripció 4a de data  12 12 2002, modificada per la insc. 7a 
de data 02 05 2016, a favor de CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA, 
en garantia d'un préstec de 111.200 de capital, 20.683,20 € d'interessos 
de demora i 11.120 € de costes i despeses.  
Saldo pendent el 28/02/2017: …... ….. …. ….. ….. ….. ….. ….. ……        71.168,52 € 

 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  116.350,81 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    87.263,11 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........    23.270,16 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........      2.000,00 € 
 
 
LOT 09 
 
 
MEITAT INDIVISA DE: URBANA: Entitat número vint-i-tres. HABITATGE UNIFAMILIAR assenyalat 
amb el número vint del carrer Europa, del conjunt amb front al carrer Serral números vuitanta-vuit - 
cent dotze i carrer Europa números dos-trenta, de Sant Vicenç dels Horts; consta de planta baixa 
destinada a garatge de superfície construïda cinquanta-cinc metres quadrats, planta primera i segona 
destinades a habitatge de superfície construïda cent deu metres quadrats, distribuïts en rebedor, 
menjador-estar, cuina, lavabo i una petita terrassa en la planta primera i quatre dormitoris, passadís i 
bany en la planta segona. La superfície útil de l'habitatge és de noranta-quatre metres nou 
decímetres quadrats. Totes les plantes es comuniquen per escala interior. Confronta: davant, carrer 
Europa, dreta entrant, casa número divuit; esquerra, casa número vint-i-dos; i fons, finca matriu de 
procedència. Porta inherent l'ús i gaudi exclusiu del pati situat al fons de l'habitatge. Se li assigna un 
coeficient de 3'33%. IDUFIR: 08104000035689. 
  

És la finca 12469bis, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Sant Vicenç dels Horts, al tom 
2280,  llibre 207 de Sant Vicenç dels Horts, foli 163, inscripció 3a. 



 
Nota: Consta la referència cadastral 7041615DF1874A0023JJ. 

 
VALORACIÓ ........................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........  99.707,16 € 
 
Càrregues: 
 

*Hipoteca de data 12 05 1992 inscripció 2a, modificada per la insc. 4a a 
favor de Caixa d'Estalvis de Catalunya, en garantia d'un préstec de 
66.111,33 €. Cancel·lada econòmicament. 

 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........     99.707,16 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    74.780,37 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........    19.941,43 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........      2.000,00 € 
 
 
LOT 10 
 
 
URBANA. Entitat número tres, quatre, cinc i tretze/A. Local comercial situat en la planta Baixa de 
l'edifici situat al terme municipal de Girona, àmbit del Pla Parcial Pla de Girona, amb façana principal 
al carrer Jaume Marquès i Casanovas, cantonada al carrer Mn. Baldiri Reixach. Se l'identifica amb el 
número tres i està constituïda per l'agrupació de les entitats que constitueixen la seva nomenclatura. 
Té una superfície de vuitanta-quatre metres seixanta-dos decímetres quadrats. Confronta: sud, carrer 
Jaume Marquès i Casanovas i espais comuns de l'immoble general; nord, finca solar comuna i en 
part espais comuns de l'immoble; a l'oest, espais comuns de l'immoble i part amb el local identificat 
com a número quatre, i a l'est, amb el local identificat com a número dos. La seva quota de 
participació és de quatre coma trenta-u per cent. 
 
Nota: Consta la referència cadastral. 5367806DG8456E0014GF 
Nota: Aquesta finca no es troba coordinada gràficament amb el Cadastre, en el sentit establert per la 
Llei 13/2015, de 24 de juny. 
 
 
VALORACIÓ  .......................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........   83.747,00 € 
 
Càrregues: 
 

*Hipoteca a favor de la “Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid” responent de 42.070,85 € de principal. inscripció 4a de 
20/02/2005. Cancel·lada econòmicament, resta cancel·lació registral. 
 

 
Finca 27580, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 2 de Girona, al tom 4015, llibre 1201, foli 
139, inscripció 3a. 
 
 
 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........   83.747,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........   62.810,25 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........    16.749,40 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........     2.000,00 € 
 
 
LOT 11 
 
 



PLE DOMINI.- URBANA: Solar situat al terme de Múrcia, partit de Llano de Brujas, de catorze metres 
de façana per dinou de fons, o siguin, dos-cents seixanta-sis metres quadrats de superfície, si bé la 
cabuda ha quedat reduïda a cent trenta-quatre metres quadrats en haver complert l'obligació de 
deixar la superfície de quatre metres a cadascun dels límits de nord i est; que confronta, pel nord, 
carrer denominada avui, Ntra. Sra. del Pilar, i terres del senyor Enrique Riquelme; sud, parcel·la del 
senyor Andrés Mora; est, carrer en projecte denominat Travesía José Antonio; i oest, parcel·la del 
senyor Antonio Zambudio Sánchez, de la mateixa procedència. Sobre aquest solar es troba 
construïda la següent edificació: Edifici compost de planta i alta, al terme de Múrcia, partit de Llano 
de Brujas, en el límit nord, amb el carrer Nuestra Señora del Pilar. Té superfície total construïda de 
dos-cents seixanta-vuit metres quadrats, distribuïts: En planta baixa, destinada a magatzem, amb 
accés independent, cent vint-i-sis metres quadrats, sense cap distribució interior d'obra i en la qual es 
troba el vestíbul d'entrada i caixa d'escala d'accés a la planta alta, i ocupa una superfície aproximada 
de vuit metres quadrats; i planta alta, destinada a habitatge, amb una superfície de cent trenta-quatre 
metres quadrats, distribuïts en tres dormitoris, saló-menjador, lavabo, cambra de bany, cuina, 
distribuïdor, passadís i terrassa. S'alça sobre un solar de cent trenta-quatre metres quadrats i els 
límits són els mateixos que els del solar. Naturalesa de la finca: Urbana: Solar amb edificació.  
Consta la referència cadastral: 9285001XH6098N0001WA. IDUFIR: 30024000036655. 
 
És la finca 12664 de Múrcia Secció 5a, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 5 de Múrcia, al 
tom 3469, llibre 165, foli 152, inscripció 11a. 
 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........ …...130.032,69 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    97.524,52 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........ …...           26.006,53 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........      2.000,00 € 
 
 
LOT 12 
 
 
URBANA. Número Dos.- Habitatge ubicat en la planta primera de l'edifici situat a la ciutat d'Amposta, 
al carrer Roig i Treig, dinou, i amb distribució pròpia i adequada per això, amb una superfície total 
construïda de cent vint-i-cinc metres i cinquanta decímetres quadrats. Confronta: prenent com a front 
el carrer Roig i Treig, dinou, a la dreta, amb caixa d'escales de l'edifici i, a través d'aquesta, amb finca 
de la qual es va segregar; esquerra, amb Rafael Pallarés i Cinta Tudó; fons, amb carrer Mestre 
Casanova, vint-i-dos; part superior, amb habitatge en la planta segona i part inferior, amb planta 
baixa. Quota: Trenta-tres per cent. IDUFIR: 43010000240059 
 
Finca 43432, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 d'Amposta, al tom 3769, llibre 499, foli 35, 
inscripció 1a. 
 
Nota: Consta la referència cadastral: 5596405BF9059F0003BJ.  
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........   52.054,20 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........   39.040,65 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........    10.410,84 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........     1.000,00 € 
 
 
LOT 13 
 
 
URBANA. Número Tres.- Habitatge ubicat en la planta segona de l'edifici situat a la ciutat d'Amposta, 
al carrer Roig i Treig, dinou, i amb distribució pròpia i adequada per això, amb una superfície total 
construïda de cent vint-i-cinc metres i cinquanta decímetres quadrats. Confronta: prenent com a front 
el carrer Roig i Treig, dinou, a la dreta, amb caixa d'escales de l'edifici i, a través d'aquesta, amb finca 
de la qual es va segregar; esquerra, amb Rafael Pallarés i Cinta Tudó; fons, amb carrer Mestre 
Casanova, vint-i-dos; part superior, amb coberta de l'edifici i part inferior, amb habitatge en la planta 
baixa. Quota: Trenta-tres enters per cent. IDUFIR: 43010000240066. 



 
Finca 43433, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 d'Amposta, al tom 3769, llibre 499, foli 37, 
inscripció 1a. 
 
Nota: Consta la referència cadastral: 5596405BF9059F0004ZK. 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........   52.054,20 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........   39.040,65 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........    10.410,84 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........     1.000,00 € 
 
 
LOT 14 
 
 
URBANA: Entitat número dotze.- Traster número U situat en la planta soterrani de l'edifici situat al 
carrer Indians, número tretze, del terme municipal de Torredembarra, amb accés a través de l'escala i 
ascensor de l'edifici. IDUFIR: 43027000395078. 
 
És la finca 23103, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Torredembarra, al tom 1506,  llibre 
469 de Torredembarra, foli 203, inscripció 1a. 
 
Nota: Consta la referència cadastral: 5863207CF6556D0013IE. 
 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........     14.442,31 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........     10.831,73 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........           2.888,46 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........          500,00 € 
 
 
LOT 15 
 
 
URBANA: NÚMERO U-C.- Local situat en la planta baixa de l'edifici a Cambrils, escala A, en què li 
correspon el número 11 bis de la rambla Jaume I. De superfície trenta metres quadrats. Consta d'una 
sola nau. Confronta: al nord i oest, amb terreny comú; al sud, amb terreny comú, pas a aquest bloc i 
escala; i a l'est, amb resta de finca matriu. Quota: 3,34%. IDUFIR: 43031000328424. 

És la finca 37192, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Cambrils, al tom 916, llibre 588, 
foli 104, inscripció 3a. 
 
Nota: Consta la referència cadastral 6982912CF3468B0011UE. 
 
VALORACIÓ ........................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........  39.043.00 € 
 
Càrregues: 
 

*Anotació d'embargament lletra C de data 19 05 2015 a favor de la URE 43/02 del TGSS, 
en reclamació de 4.806,14 € de principal, 961,23 € de recàrrec de constrenyiment, 84,21 € 
d'interessos, 10,91 € de costes meritades i 550 € de costes i interessos pressupostats, en 
total 6.412,49 €.  
Deute pendent el data 02/03/2017: ….. ….. ….. ….. …... ….. .. ….. … … 6.412,49 € 

 
 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    32.630,51 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    24.742,88 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........      6.526,10 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........      1.000,00 € 
 



 
LOT 16 
 
 
URBANA: EDIFICI FABRICA, amb front al carrer Antoni Bori, avui números quaranta-nou i cinquanta-
cinc de Badalona, a vint-i-dos metres cinquanta centímetres del carrer Wifredo, que consta de planta 
baixa amb una superfície de dos mil set-cents seixanta-nou metres cinquanta-vuit decímetres 
quadrats; planta altell de noranta-set metres vint decímetres quadrats i pis de mil dos-cents vint-i-u 
metres noranta-nou decímetres quadrats, iguals en total a quatre mil vuitanta-vuit metres setanta-set 
decímetres quadrats. El solar on està aixecat mesura, en part aquest immoble tres mil quatre-cents 
trenta-un metres setanta-un decímetres quadrats. I en conjunt, confronta: al sud, amb finca 
segregada de la d'aquest número; al nord, finca dels germans Bruguera; dreta, avui front principal, 
amb el carrer Antoni Bori; oest, amb Felipe Duran o els seus successors. IDUFIR: 08051000022594. 

És la finca 1797, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Badalona, al tom 2941, llibre 135, 
foli 151, inscripció 31a. 
 
Nota: Consta la referència cadastral 6179203DF3867G0001TA. 
 
VALORACIÓ ........................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........  3.192.343,00 € 
 
Càrregues: 
 

* Hipoteca inscripció 39a de data 08 08 2002, a favor de BANCO 
POPULAR ESPAÑOL SA, ampliada i modificada per la insc. 45a, 
cancel·lada parcialment per la insc.51a i modificada per la insc. 55a, 
56a, 58a, 60a i 61a, en garantia d'un préstec d'1.829.335,55 € de 
principal.  
Saldo pendent el data 17/02/2017: ….. ….. .. ….. ….. …. …… …..     1.614.331,83  € 

 
* Dret d'opció de compra de data 08 01 2007, inscripció 49a a favor 
de SANAHUJA ESCOFET INMOBILIARIA SL, amb un termini de 
durada fins al 30 09 2008. L'opció de compra no va ser exercitada. 

 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........      1.578.011,17 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........      1.183.508,38 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........         315.602,23 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........             2.000,00 € 
 
 
LOT 17 
 
 
 
CONJUNT DE LES SEGÜENTS FINQUES: 
 
 
URBANA: NÚMERO DIVUIT. Plaça de pàrquing amb traster unit situada en el nivell menys dos del 
soterrani assenyalada amb l'indicatiu 01 del projecte, de l'edifici ubicat a la ciutat d'Amposta, 
integrant en el Pla Parcial d'Ordenació Urbana del Sector Valletes, amb front carrer Josep 
Tarradellas, números cent vint-i-set al cent trenta-tres; el pàrquing té una superfície útil d'onze metres 
i trenta-dos decímetres quadrats, i la del traster de dos metres i vuitanta-un decímetres quadrats, i 
mirant-la des de la zona de pas, confronta: al davant, amb zona de pas i maniobra; dreta, amb la 
plaça de pàrquing número dos; esquerra, part amb el subsòl del carrer Josep Tarradellas i part amb 
el traster número dos i al fons, amb el subsòl del carrer Cervantes. Quota: cent seixanta-dos 
mil·lèsimes per cent. Referència cadastral: 5388901BF9058G0018UZ. IDUFIR: 43010000244620. És 
la finca 43887, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 d'Amposta, al tom 3786, llibre 508 
d'Amposta, foli 77, inscripció 2a. 
 



 
URBANA: NÚMERO DINOU.- Plaça de pàrquing situada en el nivell menys dos del soterrani 
assenyalada amb l'indicatiu 02 del projecte, de l'edifici ubicat a la ciutat d'Amposta, integrant en el 
Pla Parcial d'Ordenació Urbana del Sector Valletes, amb front carrer Josep Tarradellas, números cent 
vint-i-set al cent trenta-tres; la qual té una superfície útil d'onze metres i trenta-dos decímetres 
quadrats, i mirant-la des de la zona de pas, confronta: al davant, amb zona de pas i maniobra; dreta, 
amb plaça de pàrquing número tres; esquerra, amb plaça de pàrquing número u i al fons, amb el 
subsòl del carrer Cervantes. Annex: aquesta plaça de pàrquing té com a annex inseparable l'ús i 
gaudi del traster proper assenyalat amb l'indicatiu 02 del projecte, el qual té una superfície útil de 
dos metres i vuitanta-un decímetres quadrats, i mirant-la des de la zona de pas, confronta: al davant, 
amb zona de pas i maniobra; dreta, amb plaça de pàrquing número u; esquerra, amb el subsòl del 
carrer Josep Tarradellas i al fons, amb el traster número 01. Quota: dues-centes vint-i-una 
mil·lèsimes per cent. Referència cadastral: 5388901BF9058G0018UZ. IDUFIR: 43010000244637. És 
la finca 43888, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 d'Amposta, al tom 3786, llibre 508 
d'Amposta, foli 79, inscripció 2a. 
 
 
URBANA: NÚMERO QUARANTA-QUATRE. Plaça de pàrquing amb traster unit situada en el nivell 
menys dos del soterrani assenyalada amb l'indicatiu 27 del projecte, de l'edifici ubicat a la ciutat 
d'Amposta, integrant en el Pla Parcial d'Ordenació del Sector Valletes, amb front carrer Josep 
Tarradellas, números cent vint-i-set al cent trenta-tres; el pàrquing té la superfície útil de deu metres i 
dotze decímetres quadrats, i la del traster és de dos metres i cinquanta-tres decímetres quadrats, i 
mirant-la des de la zona de pas, confronta: al davant i dreta, amb zona de pas i maniobra; esquerra, 
amb la plaça de pàrquing i traster número vint-i-sis i fons, amb el traster i plaça de pàrquing número 
divuit. Quota: cent seixanta-dos mil·lèsimes per cent. Referència cadastral: 
5388901BF9058G0018UZ. IDUFIR: 43010000244880. És la finca 43913, inscrita en el Registre de la 
Propietat núm. 1 d'Amposta, al tom 3786, llibre 508 d'Amposta, foli 129, inscripció 2a. 
 
 
URBANA: NÚMERO QUARANTA-CINC. Plaça de pàrquing situada en el nivell menys dos del 
soterrani assenyalada amb l'indicatiu 28 del projecte, de l'edifici ubicat a la ciutat d'Amposta, 
integrant en el Pla Parcial d'Ordenació del Sector Valletes, amb front carrer Josep Tarradellas, 
números cent vint-i-set al cent trenta-tres; la qual té una superfície útil d'onze metres i catorze 
decímetres quadrats, i mirant-la des de la zona de pas, confronta: al davant, amb zona de pas i 
maniobra; dreta, amb la plaça de pàrquing número vint-i-nou; esquerra, amb subsòl de les finques 
dels germans Talarn Lafont, en part, i en part amb la de l'Ajuntament d'Amposta, i al fons, amb la 
plaça de pàrquing número trenta-set. Quota: cent seixanta-dos mil·lèsimes per cent. Referència 
cadastral: 5388901BF9058G0018UZ. IDUFIR: 43010000244897. És la finca 43914, inscrita en el 
Registre de la Propietat núm. 1 d'Amposta, al tom 3786, llibre 508 d'Amposta, foli 131, inscripció 2a. 
 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........    51.460,14 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    38.595,11 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........    10.292,02 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........      1.000,00 € 
 
 
LOT 18 
 
 
URBANA: Número NOU.- Plaça de pàrquing número nou, en la planta soterrani, de l'edifici situat a 
TERRASSA, carrer PINTOR SOROLLA, números CINC i SET, amb accés directe al carrer mitjançant 
una rampa. Té una superfície construïda d'onze metres noranta-cinc decímetres quadrats. 
CONFRONTA: pel davant, amb zona de pas i maniobra; dreta entrant, amb rampa d'accés i zona de 
pas i maniobra; esquerra entrant, amb plaça de pàrquing número vuit; fons, amb subsòl de la mateixa 
finca, de successors de Matías Roca Soler. QUOTA: Un enter set centèsimes per cent. IDUFIR: 
08108000840069. 
 
És la finca 91853, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Terrassa, al tom 2593,  llibre 1491 
de la Secció 2a, foli 129, inscripció 1a. 



 
Nota: Consta la referència cadastral: 6908033DG1060B0009KD. 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........     14.010,52 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........     10.507,89 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........           2.802,10 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........          500,00 € 
 
 
LOT 19 
 
 
MEITAT INDIVISA.- Casa situada a Móra la Nova, carrer Rafel de Casanoves, número sis; consta de 
planta baixa, un pis i altell. De setanta-quatre metres quadrats de superfície, amb una superfície 
construïda de cent seixanta-cinc metres quadrats. Limita: al davant, amb el carrer de situació; dreta, 
Miquel Esteve Doménech; esquerra, Joaquin Usach Ferré; i Fons, Josep Moragrega Benet. 
Consta la referència cadastral: 2829124CF0522H0001FH.  IDUFIR: 43001000248329. 
 
Nota: En el Cadastre apareix com a ús principal el de magatzem/estacionament. 
 
És la finca 1164 de Móra la Nova, inscrita en el Registre de la Propietat de Falset, al tom 970 de 
l'arxiu, llibre 54 de Móra la Nova, inscripció 3a al foli 11.. 
 
 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    14.763,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    11.072,25 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........      2.952,60 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........         500,00 € 
 
 
LOT 20 
 
 
MEITAT INDIVISA.- URBANA.- Entitat número U. Local Comercial, radicat en la planta baixa o 
primera de la casa número 17-19 del carrer Gallecs, de Mollet del Vallès. Consta d'un local comercial 
amb els corresponents serveis sanitaris. Ocupa una superfície de trenta-set metres noranta-quatre 
decímetres quadrats. Confronta: pel davant, est, amb el carrer de situació on té la porta d'entrada; 
per la dreta, entrant, nord, part amb els baixos segona i part amb celobert; per l'esquerra, sud, amb el 
vestíbul d'entrada; pel fons, oest, amb el replà de l'escala B; per sota amb el sòl; i per dalt amb el pis 
primer tercera de l'escala B. Té assignat un coeficient d'un enter vint-i-tres centèsimes per cent. 
Forma part integrant en règim de propietat horitzontal de la finca inscrita amb el número 9497, al foli 
207 del tom 827 de l'arxiu, llibre 91 de Mollet del Vallès, inscripció 2a. 
Consta la referència cadastral: 4296804DF3949N0023YY.  IDUFIR: 08097000565112. 
 
És la finca 9500, inscrita en el Registre de la Propietat de Mollet del Vallès, al tom 1942 de l'arxiu, 
llibre 251 de Mollet del Vallès, foli 205, inscripció 4a. 
 
 
VALORACIÓ ........................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  13.081,00 € 
 
Càrregues: 
 

 * Anotació preventiva d'embargament sobre la meitat indivisa propietat de 
Sergio Arboledas Ruiz, a favor de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social en virtut d'expedient administratiu per un import total de 3.549,96 € 
que va motivar l'anotació lletra A de data 25/03/2013. En data 20/02/2015 
aquesta càrrega està cancel·lada econòmicament però no registralment. 
 
 * Anotació preventiva d'embargament sobre la meitat indivisa de Sergio 
Arboledas Ruiz a favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social en 



virtut d'expedient administratiu de constrenyiment per un total de 6.254,56 € 
que va causar l'anotació lletra B de data 27/03/2014. En data 20/02/2015 es 
troba cancel·lada econòmicament però no registralment.  

 
 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    13.081,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........      9.810,75 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........      2.616,20 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........         500,00 € 
 
 
LOT 21 
 
 
4 TRASTERS: 
 
URBANA: Departament número setanta-cinc. Traster assenyalat amb en número set, situat en la 
planta soterrani. Forma part del conjunt urbanístic situat a Cardedeu, assenyalat amb el número 40 
en la carretera de Dosrius, amb els números 1-3 al carrer Enric Morera i amb els números 23-25 al 
carrer Manel Raspall; compost per tres blocs d'edificació units entre si per la planta soterrani. El bloc 
1 està compost per una escala, assenyalada amb el número 40 en la carretera de Dosrius – o edifici 
1-; el bloc 2, està compost per dues escales, una assenyalada amb el número 1 al carrer Enric 
Morera – o edifici 2 - i una altra assenyalada amb el número 3 al carrer Enric Morera – o edifici 3-; i el 
bloc 3 està compost per dues escales, una situada en el xamfrà que formen els carrers Enric Morera i 
Manel Raspall – o edifici 4-, assenyalada amb el número 23 al carrer Manel Raspall i una altra 
assenyalada amb el número 25 al carrer Manel Raspall – o edifici 5-. Té una superfície útil 
aproximada de set metres quaranta-nou decímetres quadrats. Confronta: tenint en compte des de 
l'accés: al davant, amb zona de pas; a la dreta, amb traster número vuit; a l'esquerra, amb traster 
número sis i amb plaça d'aparcament número seixanta-vuit; i al fons, amb plaça d'aparcament 
número trenta-sis. Coeficients: general del conjunt urbanístic: zero enters onze centèsimes per cent; 
amb relació a la planta soterrani: zero enters setanta centèsimes per cent. IDUFIR: 08079000478487. 
 
Nota: Consta la referència cadastral: 6895024DG4069N0075KP. 
 
URBANA: Departament número noranta-un. Traster assenyalat amb en número vint-i-tres, situat en 
la planta soterrani. Forma part del conjunt urbanístic situat a Cardedeu, assenyalat amb el número 40 
en la carretera de Dosrius, amb els números 1-3 al carrer Enric Morera i amb els números 23-25 al 
carrer Manel Raspall; compost per tres blocs d'edificació units entre si per la planta soterrani. El bloc 
1 està compost per una escala, assenyalada amb el número 40 en la carretera de Dosrius – o edifici 
1-; el bloc 2, està compost per dues escales, una assenyalada amb el número 1 al carrer Enric 
Morera – o edifici 2 - i una altra assenyalada amb el número 3 al carrer Enric Morera – o edifici 3-; i el 
bloc 3 està compost per dues escales, una situada en el xamfrà que formen els carrers Enric Morera i 
Manel Raspall – o edifici 4-, assenyalada amb el número 23 al carrer Manel Raspall i una altra 
assenyalada amb el número 25 al carrer Manel Raspall – o edifici 5-. Té una superfície útil 
aproximada de cinc metres cinc decímetres quadrats. Confronta: tenint en compte des de l'accés: al 
davant, amb zona de pas; a la dreta, amb traster número vint-i-quatre; a l'esquerra, amb mur; i al 
fons, amb quart comunitari. Coeficients: general del conjunt urbanístic: zero enters nou centèsimes 
per cent; amb relació a la planta soterrani: zero enters cinquanta-quatre centèsimes per cent. 
IDUFIR: 08079000478647. 
 
Nota: Consta la referència cadastral: 6895024DG4069N0091TB. 
 
URBANA: Departament número noranta-cinc. Traster assenyalat amb en número vint-i-set, situat en 
la planta soterrani. Forma part del conjunt urbanístic situat a Cardedeu, assenyalat amb el número 40 
en la carretera de Dosrius, amb els números 1-3 al carrer Enric Morera i amb els números 23-25 al 
carrer Manel Raspall; compost per tres blocs d'edificació units entre si per la planta soterrani. El bloc 
1 està compost per una escala, assenyalada amb el número 40 en la carretera de Dosrius – o edifici 
1-; el bloc 2, està compost per dues escales, una assenyalada amb el número 1 al carrer Enric 
Morera – o edifici 2 - i una altra assenyalada amb el número 3 al carrer Enric Morera – o edifici 3-; i el 
bloc 3 està compost per dues escales, una situada en el xamfrà que formen els carrers Enric Morera i 



Manel Raspall – o edifici 4-, assenyalada amb el número 23 al carrer Manel Raspall i una altra 
assenyalada amb el número 25 al carrer Manel Raspall – o edifici 5-. Té una superfície útil 
aproximada de cinc metres quaranta-dos decímetres quadrats. Confronta: tenint en compte des de 
l'accés: al davant, amb zona de pas; a la dreta, amb traster número vint-i-sis; a l'esquerra, amb 
traster número vint-i-vuit; i al fons amb accés a ascensor. Coeficients: general del conjunt urbanístic: 
zero enters nou centèsimes per cent; amb relació a la planta soterrani: zero enters cinquanta-una 
centèsimes per cent. IDUFIR: 08079000478685. 
 
Nota: Consta la referència cadastral: 6895024DG4069N0095OQ. 
 
URBANA: Departament número noranta-set. Traster assenyalat amb en número vint-i-nou, situat en 
la planta soterrani. Forma part del conjunt urbanístic situat a Cardedeu, assenyalat amb el número 40 
en la carretera de Dosrius, amb els números 1-3 al carrer Enric Morera i amb els números 23-25 al 
carrer Manel Raspall; compost per tres blocs d'edificació units entre si per la planta soterrani. El bloc 
1 està compost per una escala, assenyalada amb el número 40 en la carretera de Dosrius – o edifici 
1-; el bloc 2, està compost per dues escales, una assenyalada amb el número 1 al carrer Enric 
Morera – o edifici 2 - i una altra assenyalada amb el número 3 al carrer Enric Morera – o edifici 3-; i el 
bloc 3 està compost per dues escales, una situada en el xamfrà que formen els carrers Enric Morera i 
Manel Raspall – o edifici 4-, assenyalada amb el número 23 al carrer Manel Raspall i una altra 
assenyalada amb el número 25 al carrer Manel Raspall – o edifici 5-. Té una superfície útil 
aproximada de Cinc metres quaranta-un decímetres quadrats. Confronta: tenint en compte des de 
l'accés: al davant, amb zona de pas; a la dreta, amb traster número trenta; a l'esquerra, amb mur; i al 
fons, amb espai habilitat per a la ubicació de l'estació transformadora d'electricitat. Coeficients: 
general del conjunt urbanístic: zero enters deu centèsimes per cent; amb relació a la planta soterrani: 
zero enters setanta centèsimes per cent. IDUFIR: 08079000478708. 
 
Nota: Consta la referència cadastral: 6895024DG4069N0097AE. 
 
Inscrites en el Registre de la Propietat núm. 3 de Granollers; finca 12310: inscripció 1a, foli 112, tom 
2438, llibre 252; finca 12326: inscripció 1a, foli 160. Finca 12330: inscripció 1a, foli 172. Finca 12332: 
inscripció 1a, foli 178. 
 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........    23.402,73 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    17.552,05 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........      4.680,54 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........         500,00 € 
 
 
LOT 22 
 
 
3 TRASTERS: 
 
URBANA: Departament número noranta-vuit. Traster assenyalat amb en número trenta, situat en la 
planta soterrani. Forma part del conjunt urbanístic situat a Cardedeu, assenyalat amb el número 40 
en la carretera de Dosrius, amb els números 1-3 al carrer Enric Morera i amb els números 23-25 al 
carrer Manel Raspall; compost per tres blocs d'edificació units entre si per la planta soterrani. El bloc 
1 està compost per una escala, assenyalada amb el número 40 en la carretera de Dosrius – o edifici 
1-; el bloc 2, està compost per dues escales, una assenyalada amb el número 1 al carrer Enric 
Morera – o edifici 2 - i una altra assenyalada amb el número 3 al carrer Enric Morera – o edifici 3-; i el 
bloc 3 està compost per dues escales, una situada en el xamfrà que formen els carrers Enric Morera i 
Manel Raspall – o edifici 4-, assenyalada amb el número 23 al carrer Manel Raspall i una altra 
assenyalada amb el número 25 al carrer Manel Raspall – o edifici 5-. Té una superfície útil 
aproximada de sis metres divuit decímetres quadrats. Confronta: tenint en compte des de l'accés: al 
davant, amb zona de pas; a la dreta, amb traster trenta-u; a l'esquerra, amb traster número vint-i-nou; 
i al fons, amb espai habilitat per a la ubicació de l'estació transformadora d'electricitat i accés de 
vianants. Coeficients: general del conjunt urbanístic: zero enters deu centèsimes per cent; amb 
relació a la planta soterrani: zero enters cinquanta-nou centèsimes per cent. IDUFIR: 
08079000478715. 



 
Nota: Consta la referència cadastral: 6895024DG4069N0098SR. 
 
URBANA: Departament número noranta-nou. Traster assenyalat amb en número trenta-u, situat en 
la planta soterrani. Forma part del conjunt urbanístic situat a Cardedeu, assenyalat amb el número 40 
en la carretera de Dosrius, amb els números 1-3 al carrer Enric Morera i amb els números 23-25 al 
carrer Manel Raspall; compost per tres blocs d'edificació units entre si per la planta soterrani. El bloc 
1 està compost per una escala, assenyalada amb el número 40 en la carretera de Dosrius – o edifici 
1-; el bloc 2, està compost per dues escales, una assenyalada amb el número 1 al carrer Enric 
Morera – o edifici 2 - i una altra assenyalada amb el número 3 al carrer Enric Morera – o edifici 3-; i el 
bloc 3 està compost per dues escales, una situada en el xamfrà que formen els carrers Enric Morera i 
Manel Raspall – o edifici 4-, assenyalada amb el número 23 al carrer Manel Raspall i una altra 
assenyalada amb el número 25 al carrer Manel Raspall – o edifici 5-. Té una superfície útil 
aproximada de tres metres seixanta-nou decímetres quadrats. Confronta: tenint en compte des de 
l'accés: al davant, amb zona de pas; a la dreta, amb zona de pas; a l'esquerra, amb traster número 
trenta; i al fons, amb accés de vianants. Coeficients: general del conjunt urbanístic: zero enters sis 
centèsimes per cent; amb relació a la planta soterrani: zero enters trenta-cinc centèsimes per cent. 
IDUFIR: 08079000478722. 
 
Nota: Consta la referència cadastral: 6895024DG4069N0099DT. 
 
URBANA: Departament número Cent. Traster assenyalat amb en número Trenta-dos, situat en la 
planta soterrani. Forma part del conjunt urbanístic situat a Cardedeu, assenyalat amb el número 40 
en la carretera de Dosrius, amb els números 1-3 al carrer Enric Morera i amb els números 23-25 al 
carrer Manel Raspall; compost per tres blocs d'edificació units entre si per la planta soterrani. El bloc 
1 està compost per una escala, assenyalada amb el número 40 en la carretera de Dosrius – o edifici 
1-; el bloc 2, està compost per dues escales, una assenyalada amb el número 1 al carrer Enric 
Morera – o edifici 2 - i una altra assenyalada amb el número 3 al carrer Enric Morera – o edifici 3-; i el 
bloc 3 està compost per dues escales, una situada en el xamfrà que formen els carrers Enric Morera i 
Manel Raspall – o edifici 4-, assenyalada amb el número 23 al carrer Manel Raspall i una altra 
assenyalada amb el número 25 al carrer Manel Raspall – o edifici 5-. Té una superfície útil 
aproximada d'onze metres setze decímetres quadrats. Confronta: tenint en compte des de l'accés: al 
davant, amb zona de pas i amb traster número trenta-tres; a la dreta, amb mur; a l'esquerra, amb 
accés a ascensor; i al fons amb plaça d'aparcament número tretze. Coeficients: general del conjunt 
urbanístic: zero enters dinou centèsimes per cent; amb relació a la planta soterrani: un enter nou 
centèsimes per cent. IDUFIR: 08079000478739. 
 
Nota: Consta la referència cadastral: 6895024DG4069N0100DT. 
 
Inscrites en el Registre de la Propietat núm. 3 de Granollers; finca 12333: inscripció 1a, foli 181, tom 
2438, llibre 252; finca 12334: inscripció 1a, foli 184. Finca 12335 de Cardedeu: inscripció 1a, foli 187. 
 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........    21.678,08 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    16.258,56 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........      4.335,61 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........         500,00 € 
 
 
LOT 23 
 
 
LES DUES MEITATS INDIVISES de la següent finca: entitat número TRENTA. PLAÇA 
D'APARCAMENT número TRENTA, en la planta soterrani, dels carrers Tànger i Tramuntana, de 
l'edifici situat a Badalona, el qual té entrada per la Travessia de Sant Jeroni mitjançant la plaça Ciutat 
de San Carlos de Nicaragua. Mesura una superfície útil d'onze metres, quaranta-dos decímetres 
quadrats, i una superfície construïda de vint metres, vuitanta-cinc decímetres quadrats. Confronta, al 
davant, amb pas del garatge per a maniobra; per la dreta entrant, amb la plaça d'aparcament número 
trenta-u; per l'esquerra, entrant, amb escala d'accés a l'escala K; i al fons, amb subsòl de la zona 



comunitària. Té un coeficient sobre el total edifici del 0,143 per cent, i un coeficient en l'aparcament 
del 0,658 per cent. IDUFIR: 08053000193090. 
 
És la finca 15.899, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Badalona, al tom 3275, llibre 411, 
foli 116, inscripció 4a. 
 
Nota: Consta la Consta la referència cadastral: 6501101DF3960B0030IP.  
 
LES DUES MEITATS INDIVISES de la següent finca: entitat número CENT TRENTA-TRES. 
TRASTER número U, situat en el soterrani de l'escala K, de l'edifici situat a Badalona, el qual té 
entrada per la Travessia de Sant Jeroni mitjançant la plaça Ciutat de San Carlos de Nicaragua, 
mesura una superfície útil de vuit metres, setze decímetres quadrats; i una superfície construïda de 
nou metres, noranta-sis decímetres quadrats. Confronta: al davant, part amb passadís d'accés i part 
amb caixa d'ascensor; per la dreta entrant, amb traster número dos de l'escala K; per l'esquerra 
entrant, amb la plaça d'aparcament número quaranta-nou; i al fons, amb subsòl del carrer Tànger. 
Coeficient: 0,068 per cent. IDUFIR: 08053000194127 
 
És la finca 16.105, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Badalona, al tom 3277, llibre 413, 
foli 181, inscripció 4a. 
 
Nota: Consta la Consta la referència cadastral: 6501101DF3960B133FH.  
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........    19.717,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    14.787,75 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........      3.943,40 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........         500,00 € 
 
 
LOT 24 
 
 
URBANA.- Número onze o planta baixa, porta primera de l'escala esquerra de la casa amb front al 
carrer avinguda de Vilafranca i carrer Radi al xamfrà que formen aquests carrers, bloc núm. 4 
d'aquesta ciutat. Botiga o local de negoci de superfície cent setanta-cinc metres quadrats; límit al 
davant nord, amb caixa d'escala, vestíbul comú i espai lliures de la finca; al fons sud, a l'esquerra 
entrant est, amb aquest espai lliure, i a la dreta aquest, amb vestíbul comú i espais lliures de la finca. 
Se li assigna un coeficient de tres enters vint centens per cent. Referència cadastral: 
5598607DF2759H0050LZ.  IDUFIR: 08080000146290. 
 
És la finca 3711, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de l’Hospitalet de Llobregat, al tom 
1820, llibre 701, foli 157, inscripció 2a de data 05/02/2009. 
 
NOTA: Hipoteca unilateral a favor de l'Agència Tributària de Catalunya, inscripció 3a de data 
4/09/2009, executada en virtut de sol·licitud de data 28/01/2014 a l'empara del conveni subscrit el 
26/09/2006 entre l'AEAT i la Generalitat de Catalunya per a la recaptació en via executiva dels 
ingressos de dret públic de l'esmentada comunitat autònoma. 
 
VALORACIÓ  I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ .  ........  ........  ........  181.395,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  136.046,25 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........    36.279,00 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........      2.000,00 € 
 
 
LOT 25 
 
 
URBANA.- Número Dos. –Planta baixa de l'edifici situat a Castelldefels, amb front al carrer Pelai, on li 
corresponen els números 24-26, urbanització “El Castell”, destinat a botiga o local comercial; ocupa 
la superfície de dos-cents vint metres vuitanta-cinc decímetres quadrats i confronta: davant, 
considerant com a tal el carrer, amb el carrer Pelai, forat d'escala general de veïns (al centre) i rampa 



que descendeix al soterrani; pel fons, amb els solars números 55 i 56; per la dreta, amb solar número 
67; i per l'esquerra, amb la rampa que descendeix al soterrani i solar número 64. Té assignat un 
coeficient de vint-i-quatre per cent. Referència cadastral: 4412924DF1741A0011KO.  IDUFIR: 
08082000291314. 
 
És la finca 34809, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 4 de l’Hospitalet de Llobregat, al tom 
977, llibre 577, foli 184, inscripció 3a de data 11/05/2009. 
 
NOTA: Hipoteca unilateral a favor de l'Agència Tributària de Catalunya, inscripció 4a de data 
28/08/2009, executada en virtut de sol·licitud de data 28/01/2014 a l'empara del conveni subscrit el 
26/09/2006 entre l'AEAT i la Generalitat de Catalunya per a la recaptació en via executiva dels 
ingressos de dret públic de l'esmentada comunitat autònoma. 
 
VALORACIÓ  I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ .  ........  ........  ........  402.748,50 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  302.061,38 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........    80.549,70 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........      2.000,00 € 
 
 
LOT 26 
 
 
URBANA.- Departament Número U. - Local Comercial número U. Està  situat en la planta soterranis 
de l'edifici amb front al carrer Riera del Cementiri i al xamfrà que forma amb el carrer denominat 
Vicente Martorell, avui carrer Menéndez Pidal, número vint-i-set, de l’Hospitalet de Llobregat. Consta 
d'un local comercial únic, dedicat a garatge i aparcament de vehicles i en el qual hi ha construït un 
altell. Mesura una superfície útil de sis-cents setanta-set metres quadrats. Confronta, al davant 
entrant, amb el carrer Vicente Martorell, al qual té accés mitjançant una rampa per a entrada i sortida 
de vehicles; a la dreta entrant, part amb el carrer Riera del Cementiri i part amb el xamfrà format per 
aquest carrer i el de Vicente Martorell; a l'esquerra entrant, i al fons, amb pati interior d'illa, per dalt 
amb departaments números dos, tres, quatre, cinc, sis i set, i per sota, amb el sòl i cimentació de 
l'edifici. Se li assigna un coeficient de vint-i-cinc enters quaranta centèsimes per cent. Consta la 
referència cadastral: 5102404DF2850C0001TQ.  IDUFIR: 08080000180188. 
 
És la finca 6394, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de l’Hospitalet de Llobregat, al tom 
1820, llibre 701, foli 167, inscripció 2a de data 5/02/2009. 
 
NOTA: Hipoteca unilateral a favor de l'Agència Tributària de Catalunya, inscripció 3a de data 
04/09/2009, executada en virtut de sol·licitud de data 28/01/2014 a l'empara del conveni subscrit el 
26/09/2006 entre l'AEAT i la Generalitat de Catalunya per a la recaptació en via executiva dels 
ingressos de dret públic de l'esmentada comunitat autònoma. 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........  599.837,16 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  449.877,87 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........  119.967,43 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........      2.000,00 € 
 
 
LOT 27 
 
 
PLE DOMINI NATURALESA: URBANA.  DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: ENTITAT NÚMERO CINC. 
HABITATGE en la planta tercera, porta única, de l'edifici situat en aquesta vila, amb front al carrer 
Tossa de Mar, a la qual correspon el número vint-i-set bis. Consta de diverses dependències i 
serveis. De superfície útil, cent catorze metres, setanta-tres decímetres quadrats. LÍMIT: des del 
carrer Tossa de Mar, al davant, projecció vertical del carrer Tossa de Mar; dreta, entrant, finca de  
Francisca Gomá Coll i María Rovira Gomá; esquerra, caixa i replà d'escala, on té porta, forat 
d'ascensor, i finca registral 21.640, de  María Rosa Martí Rull; i al fons, finca registral 12.289 del 
senyor Juan Busquets Bellomar. COEFICIENT: DISSET ENTERS, CINQUANTA-DOS 



CENTÈSIMES D'ENTER PER CENT. IDUFIR: 08032000509773 REFERÈNCIA CADASTRE: 
1174022CF9717S0012OO.  
 
És la finca 23037 de Vilafranca del Penedès, inscrita en el Registre de la Propietat de Vilafranca del 
Penedés, al tom 1803, llibre 703, foli 163, inscripció 3a. 
 
 
VALORACIÓ: .......................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........     286.880,00 € 
 
Càrregues: 
 

 * HIPOTECA: a favor de la CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA, en garantia de fins a un màxim de 90.151,82 €, inscripció 
2a de 09/10/1997. Saldo pendent el 12/11/2015: econòmicament 
cancel·lat, resta cancel·lació registral. 

 
 * HIPOTECA: a favor de la CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA, en garantia de fins a un màxim de 164.400 €, inscripció 4a 
de 03/12/2003. Saldo pendent el 12/11/2015 sense incloure-hi interessos 
ni  
costes: ….. ….. ..... ….. ….. ….. ….. …. ….. ….. …. ….. ….. …. …. …. … 101.930,23 € 
 

* HIPOTECA: a favor de la CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA, en  garantia  50.000 €  de  capital,  inscripció  5a  de  
11/11/2005. Saldo pendent el 12/11/2015 sense incloure-hi interessos ni 
 costes:       20.329,83 € 
 
* HIPOTECA: sobre una meitat indivisa a favor de L'ESTAT, inscripció  6a  
de  06/03/2013,  acceptada  per  nota  marginal  de 
L'11/08/2016. Responsabilitat hipotecària: ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ..  58.055,67 € 

 
 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  106.564,27 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    79.923,20 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........    21.312,85 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........      2.000,00 € 
 
 
LOT 28 
 
 
PLE DOMINI NATURALESA: URBANA. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: SUBENTITAT NÚMERO 
SIS A. Plaça d'aparcament número sis A, per aparcar un vehicle dels denominats turismes, 
situada en el local en la planta soterrani destinat a aparcament, de l'edifici situat en aquesta vila, 
amb front al carrer Tossa de Mar, a la qual correspon el número vint-i-set bis; mesura d'amplada 
dos metres, vint centímetres, per quatre metres, cinquanta centímetres de llarg, amb una 
superfície de nou metres, noranta decímetres quadrats. Confronta: davant, zona de pas i 
maniobra; fons, finca del senyor Juan Busquets Bellomar; esquerra, amb finca de María Rosa 
Martí Rull; i dreta, amb plaça d'aparcament número u. COEFICIENT: UN ENTER, SEIXANTA-
SIS CENTÈSIMES D'ENTER PER CENT. IDUFIR: 08032000736131. REFERÈNCIA 
CADASTRE: 1174022CF9717S0006YY.  
 
És la finca 28509 de Vilafranca del Penedès, inscrita en el Registre de la Propietat de Vilafranca 
del Penedés, al tom 2217, llibre 859, foli 164, inscripció 1a. 
 
 
VALORACIÓ: .......................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........   16.800,00 € 
 
Càrregues: 
 



* HIPOTECA: sobre una meitat indivisa a favor de L'ESTAT, inscripció  
2a  de  06/03/2013,  acceptada  per  nota  marginal  de 
l'11/08/2016. Responsabilitat hipotecària: ….. ….. ….. ….. ….. …… …..   8.400,00 € 

 
 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........     8.400,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........     6.300,00 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........     1.680,00 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........        500,00 € 
 
 
LOT 29 
 
 
 PLE DOMINI NATURALESA: URBANA. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: SUBENTITAT NÚMERO SET 
B. Plaça d'aparcament número set B, per aparcar un vehicle dels denominats turismes, situada en el 
local en la planta soterrani destinat a aparcament, de l'edifici situat en aquesta vila, amb front al 
carrer Tossa de Mar, a la qual correspon el número vint-i-set bis; mesura d'amplada dos metres, 
trenta-cinc centímetres per quatre metres, cinquanta centímetres de llarg, amb una superfície de deu 
metres, cinquanta-set decímetres quadrats. Confronta: davant, zona de pas i maniobra; fons, finca de  
María Rosa Martí Rull; dreta així mateix, finca de María Rosa Martí Rull; esquerra, aparcament vuit B. 
COEFICIENT: UN ENTER, SETANTA-VUIT CENTÈSIMES D'ENTER PER CENT. IDUFIR: 
08032000604119. REFERÈNCIA CADASTRE: 1174022CF9717S0007UU.  
 
És la finca 26769 de Vilafranca del Penedès, inscrita en el Registre de la Propietat de Vilafranca del 
Penedés, al tom 2254, llibre 875, foli 164, inscripció 1a. 
 
 
VALORACIÓ: .......................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........  16.800,00 € 
 
Càrregues: 
 
 

* HIPOTECA: sobre una meitat indivisa a favor de L'ESTAT, inscripció  2a 
de 06/03/2013,  acceptada per nota marginal de  
l'11/08/2016. Responsabilitat hipotecària: ….. ….. ….. ….. ….. …. …..      8.400,00 € 

 
 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........     8.400,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........     6.300,00 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........        1.680,00 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........        500,00 € 
 
 
LOT 30 
 
 
PLE DOMINI NATURALESA: URBANA. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: SUBENTITAT NÚMERO VUIT 
C. Plaça d'aparcament número vuit C, per aparcar un vehicle dels denominats turismes, situada en el 
local en la planta soterrani destinat a aparcament, de l'edifici situat en aquesta vila, amb front al 
carrer Tossa de Mar, a la qual correspon el número vint-i-set bis; mesura d'amplada dos metres, 
trenta-cinc centímetres per quatre metres, cinquanta centímetres de llarg, amb una superfície de deu 
metres, cinquanta-set decímetres quadrats. Confronta: davant, zona de pas i maniobra; fons, finca de  
María Rosa Martí Rull; dreta, aparcament número set B; esquerra, buit ascensor i forat d'escala. 
COEFICIENT: UN ENTER, SETANTA-VUIT CENTÈSIMES D'ENTER PER CENT. IDUFIR: 
08032000604126. Consta en expedient la referència cadastral: 1174022CF9717S0008II.  
 
És la finca 26771 de Vilafranca del Penedès, inscrita en el Registre de la Propietat de Vilafranca del 
Penedés, al tom 2263, llibre 879, foli 67, inscripció 1a. 
 



 
VALORACIÓ: .......................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........  15.600,00 € 
 
Càrregues: 
 

* HIPOTECA: sobre una meitat indivisa a favor de L'ESTAT, inscripció  2a  
de 06/03/2013,  acceptada  per  nota  marginal  de  
l'11/08/2016. Responsabilitat hipotecària: ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….     7.800,00 € 

 
 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    7.800,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    5.850,00 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  …… ……     1.560,00 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  …… …….    500,00 € 
 
 



 


