
Página 1

Delegación Especial de CATALUÑA

N.I.F: P0820400J    Referencia:  R0886017001764

DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN 
 
PZ DOCTOR LETAMENDI, 13-22 
08071 BARCELONA (BARCELONA) 
Tel. 932911211 
Fax. 934518930 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SR. ALCALDE-PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
  
  
Ref.Exptes.:  UPDATE BCN 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  UPDATE BCN SL rogándole disponga que una vez transcurrido el día  12 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.: S2017R0886001008 
 
 
 
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 30 de març 
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 12 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 SB5DHXA4XF3RGPPQ en

www.agenciatributaria.gob.es.
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ANNEX DE L'ACORD D'ALIENACIÓ MITJANÇANT SUBHASTA 
 
 
SUBHASTA NÚM.:   S2017R0886001008 
 
 
RELACIÓ DE BÉNS 
 
 
LOT: 01 
 
 
URBANA: ENTITAT NÚMERO VUIT. PIS SEGONA PORTA SEGONA de la casa situada a Llançà, 
carrer Sant Toribi, número dos, té una superfície de seixanta metres quadrats. Consta de tres 
dormitoris, menjador, cuina, cambra de bany i wc. Confronta: al davant, part entitat número set i 
part, replà de l'escala; fons, oest, hereus de José Bech Argelés; dreta, entrant nord, amb projecció 
vertical del carrer Cercle i part entitat número set; esquerra, sud, part amb caixa d'escala i part amb 
projecció vertical del jardí i a través d'aquest el carrer Sant Toribi; per sota, part entitat número dos i 
part pis primer; i per damunt, teulada de la casa. QUOTA: setze enters, trenta-vuit centèsimes per 
cent. Consta la referència cadastral: 2501608EG1920S0008EO. IDUFIR: 17020000308074. 
 
És la finca 7338, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 2 de Roses, al tom 2471, llibre 114 de 
Llançà, foli 18, inscripció 2a. 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........    34.662,76 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    25.997,07 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........      6.932,55 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........      1.000,00 € 
 
 
LOT: 02 
 
 
URBANA: Departament Número U. Destinat a local comercial situat en la planta baixa de la casa 
número seixanta-tres del carrer Rosalía de Castro d'aquesta ciutat. De superfície noranta metres, 
vuitanta-tres decímetres quadrats. Compost de dues dependències davanteres, dues de posteriors, 
lavabo, pati posterior i pati lateral. Confronta: pel davant, amb el carrer Rosalía de Castro, on té 
l'accés; per la dreta entrant, amb vestíbul general de la casa, caixa d'escala; departament comú de 
comptadors i habitatge porta segona de la planta baixa; per l'esquerra, amb successors de 
Jansana; pel fons, amb terreny de  Montserrat Casanovas; per sota, amb solar general de la casa; i 
per damunt amb pis primer portes tercera i quarta: Coeficient: nou enters per cent. 
Referència cadastral: 0950115DF3805B0003AW. IDUFIR: 08058000124044. 
 
És la finca 86.415, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 5 de Barcelona, al tom 2220, llibre 
1877, foli 172, inscripció 6a. 
 
VALORACIÓ ........................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........     157.767,00 € 
 
Càrregues: 
 

*Hipoteca a favor del Banco Popular Español, SA. en garantia d'un 
préstec de 42.078,43 € de principal, que va motivar la inscripció 7a de 
data 23/04/2012. El saldo pendent d'amortitzar en data 25/01/2017 



(sens perjudici de la corresponent liquidació d'interessos i despeses): 
és d'un total de: ….. ….. ….. ….. ….. ….. …. ….. ….. ….. ….. ….. …. .      26.040,59 € 

 
*Anotació preventiva d'Embargament a favor de la Tresoreria General 
de la Seguretat Social, en virtut d'expedient administratiu de 
constrenyiment núm. 08061300149003 per un import total de 4.930,12 
€ que va causar l'anotació lletra “F” de data 12/08/2013. Actualment 
aquesta càrrega es troba cancel·lada econòmicament però no 
registralment. 

 
 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  131.726,41 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    98.794,81 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........     26.345,28 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........      2.000,00 € 
 
 
LOT: 03 
 
 
Dues places d'aparcament: 
 
URBANA.- Entitat trenta-una. Plaça d'aparcament, número quinze, de l'edifici situat a l’Arboç 
(Barcelona), carrer Compositor Pau Sicart, avui número nou, cantonada al carrer del Nord, situada 
a la planta soterrani-2, de superfície útil deu metres vuitanta-quatre decímetres quadrats. Límit: al 
davant, zona d'accés; al fons, paret de l'edifici; per la dreta, plaça d'aparcament catorze; i per 
l'esquerra, plaça d'aparcament setze. Coeficient: Zero enters quaranta-set centèsimes per cent. 
Referència cadastral: 3098806CF8639G0031LX.  IDUFIR: 43022000332955. 
 
Finca 5944, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 del Vendrell, al tom 748, llibre 90 de 
l’Arboç,  foli 39, inscripció 3a. 
 
URBANA.- Entitat trenta-dos. Plaça d'aparcament, número setze, de l'edifici situat a l’Arboç 
(Barcelona), carrer Compositor Pau Sicart, avui número nou, cantonada al carrer del Nord, situada 
a la planta soterrani-2, de superfície útil deu metres vuitanta-quatre decímetres quadrats. Límit: al 
davant, zona d'accés; al fons, paret de l'edifici; per la dreta, plaça d'aparcament quinze; i per 
l'esquerra, plaça d'aparcament disset. Coeficient: Zero enters quaranta-set centèsimes per cent.  
IDUFIR: 43022000332962. 
 
Finca 5945, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 del Vendrell, al tom 748, llibre 90 de 
l’Arboç,  foli 41, inscripció 3a. 
 
Nota: Consta la referència cadastral: 3098806CF8639G0032BM. 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........  14.076,75 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  10.557,56 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........      2.815,35 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........       500,00 € 
 
 
LOT 04 
 
 
URBANA.- Habitatge del pis segon, dreta entrant o mirant a la façana de l'edifici, assenyalada la 
porta amb el número tres, amb un percentatge en els elements comuns del dotze per cent, part 
d'una casa situada a València, carrer Ramon Marquet, número vint, que consta de planta baixa amb 
dos departaments independents, i entre ells una escaleta que condueix a tres plantes altes, amb 
dos habitatges encarats en cada planta, assenyalades les portes amb els números u al sis. Té una 
superfície solar de cent setanta metres quadrats, dels quals cent vint-i-cinc corresponen a la part 
edificada i la resta a un pati posterior, i confronta: per la dreta entrant, amb casa de  Margarita 



Nicolau; esquerra finca destinada actualment a carrer interior; i fons, amb una altra finca de la 
mateixa senyora, que és la casa número vint del mateix carrer interior.  
Referència cadastral: 8419613YJ2781G0005KB.  IDUFIR: 46061000577918 
 
NOTA: Consta la referència cadastral: 8419613YJ2781G0005KB.  Superfície cadastral 70m2. 
 
És la finca 4/139/3, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 18 de València, al tom 2983, llibre 18  
foli 5, inscripció 1a. 
 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........   55.005,47 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........   41.254,10 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........    11.001,09 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........     1.000,00 € 
 
 
LOT: 05 
 
 
RÚSTICA: Peça de terra campa, vinya i oliveres plantada, i en part garriga, d'extensió una hectàrea, 
quaranta-quatre àrees, divuit centiàrees, si fa no fa, que es troba situada al final de l’Espluga de 
Francolí, partida dels Costals. Confronta: est, Juan Sabaté; sud, hereus de Colombina Inglés; oest, 
camí de la pena; i, nord, els hereus del doctor José Bertrán. Referència cadastral: 
43055A030000170000ZR. IDUFIR: 43003000085195. 
 
És la finca 1227, inscrita en el Registre de la Propietat de Montblanc, al tom 1455, llibre 192 de 
l’Espluga de Francolí, foli 215, inscripció 11a. 
 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........         109.374,09 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  82.030,57 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........       21.874,81 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........        2.000,00 € 
 
 
LOT: 06 
 
 
PLE DOMINI. URBANA: Sis. Local comercial número cinc en la planta semisoterrani o baixa de 
l'edifici situat a Barcelona, amb fronts al carrer Nàpols i al passatge Bocabella, amb quatre vestíbuls 
d'accés a sengles escales, un d'aquests obert al carrer Nàpols, on li correspon el número cent 
cinquanta-tres, i els altres tres al passatge Bocabella, on li corresponen els números deu, dotze i 
catorze. Té una superfície construïda de cent setanta-vuit metres vuit decímetres quadrats. I 
Confronta: davant, el passatge Bocabella, per on té l'accés; esquerra entrant, locals comercials 
números u i quatre de la mateixa planta; dreta vestíbul número catorze del passatge Bocabella i 
local comercial número sis de la mateixa planta; i fons, terreny procedent del senyor Baltasar Garria 
i un altre del senyor Ramon Benet. Té un valor respecte al del total immoble d'un enter dos 
centèsimes per cent.  
Referència cadastral: 1233705DF3813C0113LF. IDUFIR: 08054000291359. 
 
És la finca 8942 de la Secció 6a, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Barcelona, al tom 
3008 de l'arxiu, llibre 241, foli 120, inscripció 15a de 09/02/2010. 
 
VALORACIÓ ........................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........     320.712,00 € 
 
Càrregues: 
 

*Hipoteca a favor de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, en 
garantia de 140.000 € de capital, inscripció 16a de 09/02/2010. Saldo  
pendent el 19/01/2017, sense incloure interessos ni costes: . ….. ….. ….. 102.226,54 € 



 
*Hipoteca a favor de CaixaBank, en garantia de 50.000 € de capital,  
inscripció  18a  de 29/08/2011.  Saldo  pendent  a 19/01/2017 sense  
Incloure interessos ni costes: ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….   .. ….. …     39.925,70 € 

 
 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........       178.559,76 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........       133.919,82 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........          35.711,95 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........           2.000,00 € 
 
 
LOT: 07 
 
 
URBANA: EDIFICI, situat a SITGES, avinguda Port d'Aiguadolç, partida Aiguadolç. Superfície del 
terreny: tres mil cinquanta-nou metres, noranta decímetres quadrats. Superfície construïda: quatre 
mil set-cents vint-i-quatre metres, tretze decímetres quadrats, límits: front, est, aquesta avinguda 
Port d'Aiguadolç; fons, oest, carrer H, resta de finca, i Fareven, SA; dreta, nord, la mateixa 
avinguda; esquerra, sud, zona pública enjardinada. Edifici denominat “APART-HOTEL PORT 
D'AIGUADOLÇ”. Consta de planta soterrani de superfície construïda de 862,50 metres quadrats, 
planta baixa de superfície construïda 1.841,13 metres quadrats, plantes primera, segona i tercera, 
amb sengles superfícies construïdes per planta de 973,50 metres quadrats, que comprèn un total 
de cinquanta-set apartaments. A la resta del terreny no ocupat per l'edifici s'ubiquen espais verds, 
accessos, terrassa i una piscina en forma de L. Referència cadastral: 1758606DF0615N0001ZB. 
IDUFIR: 08107000467597. 
 
És la finca 15358, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Sitges, al tom 1223, llibre 289, 
foli 87, inscripció 3a. 
 
Nota 1: La denominació actual és HOTEL ESTELA 
Nota 2: La finca que se subhasta se situa fora del domini públic portuari excepte un espai de terreny 
de 443,48 m2. 
Nota 3: Diferències de superfície. De terreny, en Registre 3.059 m2 i en Cadastre 3.562 m2.  
De superfície construïda de 4.724 m2 en Registre i de 5.106 m2 en Cadastre. 
 
VALORACIÓ ........................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  12.969.719,58 € 
 
Càrregues: 
 

*Hipoteca inscripció 5a de data 28/09/1998, a favor de CAIXA LAIETANA 
(BANKIA), en garantia d'1.803.036,31 € de principal, de 378.637,63 € d'interessos 
ordinaris, de 838.411,89 € d'interessos de demora, i de 36.060,73 € de costes. 
Cancel·lada econòmicament. 

 
*Hipoteca inscripció 6a de data 24/04/2001, a favor de CAIXA LAIETANA 

(BANKIA),  en garantia de 781.315,74 € de principal, de 167.982,88 € d'interessos 
ordinaris, de 369.171,69 € d'interessos de demora, i de 30.050,61 € de costes. 
Capital pendent el data 13/02/2015: 80.713,29 €. Venciment 20/03/2016. 
Cancel·lada econòmicament. 

 
*Hipoteca unilateral, inscripció 7a de data 28/11/2003, a favor de 

l'AJUNTAMENT DE SITGES, en garantia de 141.059,08 € de principal, de 
167.982,88 € d'interessos ordinaris, de 369.171,69 € d'interessos de demora, i de 
30.050,61 € de costes. En total 708.264,26 €. Cancel·lada econòmicament. 

 
*Hipoteca unilateral, inscripció 8a de data 31/08/2004, a favor de 

GENERALITAT DE CATALUNYA, en garantia de 85.077,16 € de principal. 
Cancel·lada econòmicament. 

 



*Hipoteca unilateral a favor de l'Estat, inscripció 9a de data 12/05/2005, 
acceptada el 13/03/2009, per respondre de 176.833,79 € de principal. Hipoteca 
unilateral a favor de l'Estat, inscripció 10a de data 12/05/2005, acceptada el 
13/03/2009, per respondre de 308.137,53 € de principal. 
Saldo pendent el 02/03/2017: ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..     657.984,32 € 

 
 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  12.311.735,26 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    9.233.801,45 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........     .....  ........    2.462.347,05 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........     2.000,00 € 
 
 
LOT: 08 
 
 
URBANA: LOCAL COMERCIAL dúplex, situat a Sitges, passeig Marítim. partida d’Aiguadolç, bloc 
VI, en la planta 1a. Número de propietat horitzontal 11. Complex Marina d’Aiguadolç. Superfície 
construïda: dos-cents vuitanta-dos metres, trenta decímetres quadrats. Consta de nau diàfana 
sense distribució interior. Confronta: davant, prenent com a tal la porta d'entrada, amb replà escala; 
fons, amb espai lliure; dreta entrant, amb edifici XI o pàrquing; esquerra, amb l'habitatge porta 
sisena d'aquesta planta. Quota Particular: 8,28% i Quota general: un enter, setanta-sis centèsimes 
per cent. Referència cadastral: 1959103DF0615N0011HR. IDUFIR: 08107000469225. 
 
És la finca 15530, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Sitges, al tom 1228, llibre 292, 
foli 26, inscripció 5a. 
 
VALORACIÓ ........................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........     234.910,00 € 
 
Càrregues: 
 

*Condició resolutòria a favor de CaixaBank per un preu ajornat de 162.237,27 €, 
inscripció 5a de data 22/11/1999. Cancel·lada econòmicament.  

 
 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........      234.910,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........      176.182,50 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........         ..  ........  46.982,00 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........              2.000,00 € 
 
 
LOT: 09 
 
 
URBANA: Local comercial, situat a Sitges, Marina d’Aiguadolç; edifici VIII, en la planta baixa, porta 
3a. Número de propietat horitzontal 3. partida Aiguadolç. Superfície construïda: quaranta-cinc 
metres, noranta-nou decímetres quadrats. Consta d'una nau diàfana sense distribució interior. 
Confronta: davant prenent com a tal la porta d'accés, amb zona de porxo, de la qual té el gaudi per 
a usos comercials; per la dreta entrant amb local comercial número dos; per l'esquerra, amb local 
comercial número quatre; i pel fons, amb zona esportiva privada. Quota particular: 2,97 per cent, i 
Quota general: zero enters, vint-i-nou centèsimes per cent. Referència cadastral: 
1959105DF0615N0003YX. IDUFIR: 08107000469652. 
 
És la finca 15572, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Sitges, al tom 1228, llibre 292, 
foli 152, inscripció 5a. 
 
VALORACIÓ ........................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  24.609,00 € 
 
Càrregues: 
 



*Condició resolutòria a favor de CaixaBank per un preu ajornat de 162.237,27 €, 
inscripció 5a de data 22/11/1999. Cancel·lada econòmicament. 

 
 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  24.609,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  18.456,75 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........     .....  ........    4.921,80 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........       ...       500,00 € 
 
 
LOT: 10 
 
 
URBANA: Número de propietat horitzontal 4. Local comercial, situat a Sitges, Marina d’Aiguadolç; 
edifici VIII, partida Aiguadolç, en la planta baixa, porta 4a. Superfície construïda: quaranta-cinc 
metres, noranta-nou decímetres quadrats. Límits: front, porta d'accés, zona porxo de la qual té l'ús i 
gaudi; fons, zona esportiva privada; dreta, local comercial número tres; esquerra, local comercial 
número cinc. Quota particular: 2,97 per cent, i Quota general: zero enters, vint-i-nou centèsimes per 
cent. Referència cadastral: 19591405DF0615N004UM. IDUFIR: 08107000469669. 
 
És la finca 15573, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Sitges, al tom 1228, llibre 292, 
foli 155, inscripció 5a. 
 
VALORACIÓ ........................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........ 24.609,00 € 
 
Càrregues: 
 

*Condició resolutòria a favor de CaixaBank per un preu ajornat de 162.237,27 €, 
inscripció 5a de data 22/11/1999. Cancel·lada econòmicament. 

 
 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  24.609,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  18.456,75 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........     .....  ........    4.921,80 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........     .....       500,00 € 
 
 
LOT: 11 
 
 
URBANA: Local comercial, situat a Sitges, complex Marina d’Aiguadolç; partida Aiguadolç, bloc IX, 
en la planta baixa, porta 1a. Número de propietat horitzontal 1. Superfície construïda: cent setanta 
metres, quaranta-cinc decímetres quadrats. Confronta: davant, prenent com a tal la porta d'accés, 
amb zona porxo, de la qual té l'ús i gaudi per a fins únicament comercials; fons, part amb vial públic 
del complex, i part amb forats d'escala i ascensor; dreta, entrant, part amb zona porxos i part vial 
públic del complex; esquerra, amb vial públic del complex. Quota literal particular: 8,45% i Quota 
general: un enter, sis centèsimes per cent. Referència cadastral: 1959106DF0615N0001DB. 
IDUFIR: 08107000469843. 
 
És la finca 15591, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Sitges, al tom 1228, llibre 292, 
foli 209, inscripció 5a. 
 
VALORACIÓ ........................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........  126.217,00 € 
 
Càrregues: 
 

*Condició resolutòria a favor de CaixaBank per un preu ajornat de 162.237,27 €, 
inscripció 5a de data 22/11/1999. Cancel·lada econòmicament. 

 
 



TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........         126.217,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  94.662,75 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........   .......  ........  25.243,40 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........    ......    2.000,00 € 
 
 
LOT: 12 
 
 
URBANA: Plaça d'aparcament assenyalada amb el número setanta-vuit, en la planta soterrani 
segon, de l'edifici XI, que forma part del complex Marina d’Aiguadolç, situat en la partida Aiguadolç, 
edifici que és una construcció subterrània destinada a pàrquing i trasters, composta de tres plantes 
denominades soterrani primer, soterrani segon i soterrani tercer, amb una entrada de vianants que 
enllaça amb espai públic del complex urbanístic, i un altre accés rodat o rampa que comunica amb 
el carrer Nord. Confronta: davant, amb zona de pas i maniobres; fons, amb projecció vertical 
negativa de l'edifici VIII; dreta, entrant, plaça d'aparcament número 79; esquerra, amb plaça 
d'aparcament número setanta-set. Quota particular de l'edifici 0,82% i general del conjunt de 0,08%. 
IDUFIR: 08107000481869. 
 
És la finca 16633, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Sitges, al tom 1276, llibre 315, 
foli 52, inscripció 5a. 
 
Nota: Consta la referència cadastral: 1959011DF0615N0078FU. 
VALORACIÓ ........................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........  27.973,00 € 
 
Càrregues: 
 

*Hipoteca inscripció 7a de data 06/11/2004, a favor de Caixa 
Penedès, per respondre de 21.714 € de principal, 7.165,62 € 
d'interessos, 4.777,08 € d'interessos de demora, 5.409,11 € de 
costes. 
Capital pendent el 13/02/2017: ….. ….. ….. ….. ….. …..  14.873,08 € 

 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  13.099,92 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    9.824,94 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........     .....  ........    2.619,98 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........        ..       500,00 € 
 
 
LOT: 13 
 
 
URBANA: Plaça d'aparcament assenyalada amb el número setanta-nou, en la planta soterrani 
segon, de l'edifici XI, que forma part del complex Marina d’Aiguadolç, situat en la partida Aiguadolç, 
edifici que és una construcció subterrània destinada a pàrquing i trasters, composta de tres plantes 
denominades soterrani primer, soterrani segon i soterrani tercer, amb una entrada de vianants que 
enllaça amb espai del complex urbanístic, i un altre accés rodat o rampa que comunica amb el 
carrer Nord. Mesura 29 metres quadrats. Confronta: davant, amb zona de pas i maniobres; fons, 
amb edifici VIII; dreta, plaça d'aparcament número vuitanta; esquerra, amb plaça d'aparcament 
número setanta-vuit. Quota particular de l'edifici 0,82% i general del conjunt de 0,08%. Referència 
cadastral: 1959011DF0615N0079GI. IDUFIR: 08107000481876. 
 
És la finca 16634, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Sitges, al tom 1276, llibre 315, 
foli 55, inscripció 5a. 
 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........   ....... 27.973,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........ 20.979,75 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........     .....  ........   5.594,60 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........    ......      500,00 € 



 
 
LOT: 14 
 
 
URBANA: Una sisena part indivisa del local de la planta soterrani segon de l'edifici número XI, que 
forma part del complex Marina d’Aiguadolç, situada a Sitges, i destinat a trasters, el local del qual és 
la finca 16.729, de la qual forma part aquesta participació. Se li assigna l'ús exclusiu del traster 
número vint-i-vuit. IDUFIR: 08107000483214. 
 
És la finca 16729/T28, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Sitges, al tom 1228, llibre 
318, foli 187, inscripció 3a. 
 
Nota: Consta la referència cadastral: 1959011DF0615N0197UM. 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........     ..... 6.220,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........ 4.665,00 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........     .....          1.244,00 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........             500,00 € 
 
 
LOT: 15 
 
 
MEITAT INDIVISA DE: URBANA: Habitatge unifamiliar situat al final de Vallirana, amb front a la 
urbanització “La Solana”, parcel·la dos-cents quaranta-dos, amb front a dos carrers, carrer Carme i 
passeig de Sant Lluís. Consta de planta semisoterrani aprofitant el desnivell del terreny de 
superfície quaranta-tres metres cinquanta-sis decímetres quadrats, distribuïts en magatzem, i porxo 
de cinquanta metres; i planta baixa de superfície cent vint-i-set metres noranta-sis decímetres 
quadrats, distribuïts en quatre dormitoris, bany, lavabo, cuina, safareig, menjador-estar i terrassa. 
Està edificat sobre un solar de superfície nou-cents divuit metres setanta-cinc decímetres quadrats, 
i la resta del solar sense edificar està destinat a jardí i espais exteriors. Confronta: al nord, amb 
espai destinat a zona verda; al sud, amb les parcel·les dos-cents quaranta-u i dos-cents quaranta-
tres i a l'oest, amb carrer de situació. IDUFIR: 08130000016861. 
 
És la finca 4184, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 2 de Sant Vicenç dels Horts, al tom 
2182, llibre 112 de Vallirana, foli 125, inscripció 7a. 
 
Nota 1: Consta la referència cadastral: 1420036DF1812S0001LX.  
Nota 2: Immoble destinat a Residència Geriàtrica. 
 
VALORACIÓ ........................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........      277.335,83 € 
 
Càrregues Preferents al crèdit anotat a favor de l'Estat: 
 

*Hipoteca inscripció 6a de data 11/01/1989, a favor de Caixa de 
Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i les Balears, en 
garantia d'un préstec de 48.080,97 €. Cancel·lada econòmicament. 
 
*Hipoteca inscripció 8a de data 05/01/1993, a favor de Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona, en garantia d'un préstec de 
21.035,42 €. Cancel·lada econòmicament. 

 
 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........       277.335,83 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........       208.001,87 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........      55.467,17 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........       2.000,00 € 
 
 



LOT: 16 
 
 
URBANA.- Entitat Número Tres. Habitatge de la planta o pis 2n, de la casa en l’Escala, carrer 
Bonaire, número 20 i carrer Codolar, número 19. Consta de rebedor, menjador-estar, cuina, lavabo i 
dos dormitoris. Té una superfície de 63,99 m2. Confronta, al davant, est amb carrer Bonaire; fons, 
oest, amb carrer Codolar; esquerra sortint, nord, amb Pedro Moriscot Callol; i dreta, sud, amb 
Miguel Moriscot. Quota: 33%. Referència cadastral: 1338303EG1613N0002FR. IDUFIR: 
17010000130348. 
 
És la finca 17870, inscrita en el Registre de la Propietat de l’Escala, al tom 2511, llibre 255, foli 29. 
 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........    68.653,44 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    51.490,08 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........    13.730,68 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........      2.000,00 € 
 
 
LOT: 17 
 
 
PLE DOMINI. URBANA. Entitat número dos. Habitatge en les plantes baixa i de golfes de l'edifici 
situat a Bossost, parcel·la número trenta-sis de la urbanització Sol del Valle situada al carrer 
Closas, sense número, amb entrada per aquest carrer. La planta baixa, està destinada a habitatge, 
consta de vestíbul, cuina, menjador-estar, tres dormitoris, un bany i un lavabo. Té una superfície 
construïda de cent trenta-cinc metres quadrats i útil de cent vint metres i noranta-quatre decímetres 
quadrats. La planta golfes, destinada a habitatge, diàfana, amb una superfície construïda de cent 
dos metres i noranta-cinc decímetres quadrats, i útil de noranta-dos metres i catorze decímetres 
quadrats. Ambdues plantes es comuniquen entre si mitjançant una escala interior. La superfície 
total construïda és de dos-cents trenta-set metres i noranta-dos decímetres quadrats, i amb una 
superfície útil de dos-cents tretze metres i vuit decímetres quadrats. Confronta: al davant, prenent 
com a tal el carrer de situació, a la dreta entrant, amb parcel·les números trenta-quatre i trenta-cinc; 
a l'esquerra, amb parcel·la número trenta-set; i fons, amb entitat número u, finca registral 3.017. 
Aquesta entitat té adscrit l'ús exclusiu i excloent d'un jardí situat en la part davantera de l'edifici de 
vuitanta-dos metres i setanta-nou decímetres quadrats. Quota: Quaranta per cent. 
Consta en expedient la referència cadastral: 3524601DF2932D0056WS. IDUFIR: 25009000141866. 
 
És la finca 3018, inscrita en el Registre de la Propietat Vielha e Mijaran, al tom 643, llibre 50 de 
Bossost, foli 78, inscripció 4a de data 08/02/2006 
 
VALORACIÓ ........................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........      196.857,00 € 
 
Càrregues: 
 

*Hipoteca a favor de Caixa d’Estalvis de Catalunya, en garantia de 
186.315 € de capital. inscripció 3a de 15/06/2005.  
Saldo pendent el 25/03/2015, sense incloure interessos ni costes: ….. ….. …. 121.619,33 € 

 
 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........   75.237,67 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........   56.428,25 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........   .......   15.047,53 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........       2.000,00 € 
 
 
LOT: 18 
 
 



URBANA: Número dos. Local número dos: Oficines en la planta baixa, de l'edifici en construcció, a 
Badalona, amb front al carrer Xile assenyalat amb el número trenta-cinc; amb accés a través del 
vestíbul i caixa d'escala, i té una superfície útil de trenta-nou metres disset decímetres quadrats. Té 
sortida a un petit pati en la part posterior, d'ús privatiu d'aquesta finca. Confronta, prenent com a 
front el carrer de situació: al davant, en part vestíbul i caixa d'escala i en part el local número u; per 
la dreta entrant, amb Andrés Herrero; per l'esquerra amb finca del senyor Juan Costa Saborit; i per 
l'esquena o fons, amb successors de Foment de la Propietat. Quota: li correspon una quota en els 
elements i despeses comunes de quinze enters per cent. Referència cadastral: 
4974823DF3847D0003LQ. IDUFIR: 08052000705647. 
 
És la finca 44224, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 2 de Badalona, al tom 3993, llibre 
1213, foli 132, inscripció 1a. 
 
VALORACIÓ ........................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........   88.357,00 € 
 
Càrregues: 
 

*Hipoteca inscripció 2a de data 11 d'agost de 2006, a favor de 
Caixa d’Estalvis Laietana, en garantia d'un préstec de 51.000 
euros, interessos i costes. Cancel·lada econòmicament.  

 
 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........   88.357,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........   66.267,75 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........   .......   17.671,40 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........       2.000,00 € 

 
 
LOT: 19 
 
 
RÚSTICA: Peça de terra, secà, situada al final de Sant Domí, partida “Bosch Rodó”. Té una cabuda 
de tretze hectàrees, quaranta-dos àrees, vint-i-una centiàrees. Confronta: nord, Ramon Balcells 
Torné, Xavier Raich Sans, Ramon Salat Pons i camí cadastral 9024; est, camí, Ramon Balcells 
Torné, Joan Badies Raich i Gil Segalà Comanges; sud, amb camí i Joan Badies Raich; oest, 
Ramon Salat Pons, Xavier Raich Sans i camí. Constitueix les parcel·les 32,33 i 49 del polígon 2 del 
cadastre.  Referències cadastrals: 25236A002000320000BU, 25236A002000330000BH i 
25236A002000490000BK.  IDUFIR: 25003000533980. 
 
És la finca 159 de Freixenet, inscrita en el Registre de la Propietat de Cervera, al tom 2371 de 
l'arxiu, foli 204 del llibre 44, inscripció 9a. 
 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........  222.687,48 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  167.015,61 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........     44.537,49 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........      2.000,00 € 
 
 
LOT: 20 
 
 
URBANA: Departament número vint-i-u. Habitatge situat a la planta tercera, porta segona de l'edifici 
situat en aquesta ciutat, carretera de la Bordeta número noranta i carrer Moianès número quaranta-
cinc. Té una superfície de vuitanta-sis metres quatre centímetres quadrats. Consta de diverses 
dependències i confronta: pel davant, segons s'entra, amb replà d'escala, i habitatge porta tercera 
de la mateixa planta; per la dreta entrant, amb habitatge porta primera de la mateixa planta i amb 
patis interiors de l'edifici; pel fons amb carrer Moianès i habitatge porta tercera de la mateixa planta; 
i per l'esquerra, amb habitatge porta tercera de la mateixa planta. Quota: cinc enters vint 
centèsimes per cent. Referència cadastral: 8306307DF2880E0022JM. IDUFIR: 08068000186768. 



 
És la finca 8490, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 17 de Barcelona, al tom 1978, llibre 
172 de Barcelona 2a B, foli 130, inscripció 3a. 
 
VALORACIÓ ........................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........     152.472,07 € 
 
Càrregues: 
 

*Hipoteca inscripció 2a de data 17/05/2000, a favor de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Navarra (CaixaBank), en garantia d'un préstec de 
31.252,63 €, interessos, 3.125,26 € de costes i despeses judicials i 
901,52 € de despeses extrajudicials. 

        Capital pendent de pagament a 02/06/2016: ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….  8.472,40 €. 
 

*Hipoteca inscripció 4a de data 08/03/2013, a favor de Bankia, en 
garantia de 47.710 € de capital, 4.293,90 € d'interessos ordinaris, 
12.166,05 € d'interessos moratoris i 9.542 € de costes i despeses.  
Capital pendent de pagament a 04/11/2016: ….. ….. ….. ….. …. ….. ….. …..52.293,31 € 

 
 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  91.706,36 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........      68.779,77 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........      18.341,27 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........        2.000,00 € 
 
 
LOT: 21 
 
 
URBANA: Entitat número U-QUARANTA I NOU.- Està constituïda per una plaça de pàrquing, 
assenyalada amb el número TRENTA-QUATRE i ubicada en el NIVELL MENYS TRES del 
soterrani, de l'edifici situat a Amposta, entre els carrers Goya i Saragossa; té una superfície de vint-
i-u metres, setanta-dos decímetres quadrats; i confronta: nord i sud, zona de pas i maniobra; est, 
terrenys de Rosa Margalef Sanjuán; i oest, pàrquing número trenta-tres. Accés: s'hi accedeix a 
través d'una rampa de descens que s'inicia al carrer Saragossa. Quota: a l'efecte de beneficis i 
càrregues per raó de comunitat i respecte al valor total de la planta soterrani, se li assigna una 
quota d'un enter, tres-centes setanta-cinc mil·lèsimes per cent. Referència cadastral: 
5394708BF9059C0134ZG. IDUFIR: 43010000189716. 
 
És la finca 38767, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 d'Amposta, al tom 3541, llibre 394 
d'Amposta, foli 19, inscripció 5a. 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........    13.690,93 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    10.268,20 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........      2.738,18 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........               500,00 € 
 
 
LOT: 22 
 
 
CONJUNT DE LES SEGÜENTS FINQUES: 
 
URBANA: NÚMEROS U-NOU.- Està constituïda per una plaça de pàrquing, assenyalada amb el 
número u i ubicada en el nivell menys u del soterrani, de l'edifici situat a Amposta, carrer Fortuny, 
cantonada a carrer Saragossa, la qual té una superfície de catorze metres, noranta-tres decímetres 
quadrats, límit: nord, amb rampa de descens; sud, amb zona de pas i maniobra; est, amb pàrquing 
número dos i oest, amb la mateixa zona de pas i maniobra. Accés: s'hi accedeix a través d'una 
rampa de descens que s'inicia al carrer Saragossa. Quota: cinc enters, cinc-centes cinquanta-cinc 
mil·lèsimes per cent. Referència cadastral: 5394708BF9059C0026DU. IDUFIR: 43010000188566. 



És la finca 38677, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 d'Amposta, al tom 3540, llibre 393 
d'Amposta, foli 28, inscripció 5a. 
 
 
URBANA: NÚMEROS U-DOTZE.- Està constituïda per una plaça de pàrquing, assenyalada amb 
el número quatre i ubicada en el nivell menys dos del soterrani, de l'edifici situat a Amposta, carrer 
Fortuny, cantonada a carrer Saragossa, la qual té una superfície de catorze metres, noranta-tres 
decímetres quadrats, límit: nord, amb rampa de descens; sud, amb zona de pas; est, amb pàrquing 
número cinc i oest, amb el pàrquing número tres. Accés: s'hi accedeix a través d'una rampa de 
descens que s'inicia al carrer Saragossa. Quota: cinc enters, cinc-centes cinquanta-cinc mil·lèsimes 
per cent. Referència cadastral: 5394708BF9059C0029HP. IDUFIR: 43010000188597. És la finca 
38680, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 d'Amposta, al tom 3540, llibre 393 d'Amposta, 
foli 34, inscripció 5a. 
 
 
URBANA: NÚMEROS U-VINT-I-SIS.- Està constituïda per una plaça de pàrquing, assenyalada 
amb el número onze i ubicada en el nivell menys tres del soterrani, de l'edifici situat a Amposta, 
entre els carrers Goya i Saragossa; té una superfície de vint-i-tres metres, trenta-un decímetres 
quadrats: i confronta: nord, zona de pas i maniobra; sud, carrer Fortuny, est, zona de maniobra 
d'una altra finca registral; i oest, amb pàrquing número dotze. Accés: s'hi accedeix a través d'una 
rampa de descens que s'inicia al carrer Saragossa. Quota: a l'efecte de beneficis i càrregues per 
raó de comunitat i respecte al valor total d'aquesta planta soterrani, se li assigna una quota d'un 
enter, tres-centes setanta-cinc mil·lèsimes per cent. Referència cadastral: 
5394708BF9059C0111RZ. IDUFIR: 43010000189471. És la finca 38744, inscrita en el Registre de 
la Propietat núm. 1 d'Amposta, al tom 3540, llibre 393 d'Amposta, foli 199, inscripció 5a. 
 
 
URBANA: NÚMEROS U-VINT-I-NOU.- Està constituïda per una plaça de pàrquing, assenyalada 
amb el número catorze i ubicada en el nivell menys tres del soterrani, de l'edifici situat a Amposta, 
entre els carrers Goya i Saragossa; té una superfície de vint-i-u metres, vuitanta-sis decímetres 
quadrats: i confronta: nord, zona de pas i maniobra; sud, carrer Fortuny, est, pàrquing número 
tretze; i oest, amb pàrquing número quinze. Accés: s'hi accedeix a través d'una rampa de descens 
que s'inicia al carrer Saragossa. Quota: a l'efecte de beneficis i càrregues per raó de comunitat i 
respecte al valor total d'aquesta planta soterrani, se li assigna una quota d'un enter, tres-centes 
setanta-cinc mil·lèsimes per cent. Referència cadastral: 5394708BF9059C0114UQ. IDUFIR: 
43010000189501. És la finca 38747, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 d'Amposta, al 
tom 3540, llibre 393 d'Amposta, foli 204, inscripció 5a. 
 
 
URBANA: NÚMEROS U-TRENTA I U.- Està constituïda per una plaça de pàrquing, assenyalada 
amb el número setze i ubicada en el nivell menys tres del soterrani, de l'edifici situat a Amposta, 
entre els carrers Goya i Saragossa; té una superfície de vint-i-tres metres, trenta-un decímetres 
quadrats: i confronta: nord, zona de pas i maniobra; sud, carrer Fortuny, est, pàrquing número 
quinze; i oest, amb pàrquing número disset. Accés: s'hi accedeix a través d'una rampa de descens 
que s'inicia al carrer Saragossa. Quota: a l'efecte de beneficis i càrregues per raó de comunitat i 
respecte al valor total d'aquesta planta soterrani, se li assigna una quota d'un enter, tres-centes 
setanta-cinc mil·lèsimes per cent. Referència cadastral: 5394708BF9059C0116OE. IDUFIR: 
43010000189525. És la finca 38749, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 d'Amposta, al 
tom 3540, llibre 393 d'Amposta, foli 208, inscripció 5a. 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........    57.769,02 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    43.326,77 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........    11.553,80 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........      1.000,00 € 
 
 
LOT 23 
 
 
CONJUNT DE LES SEGÜENTS FINQUES: 



 
URBANA: NÚMERO U.- PÀRQUING NÚMERO QUINZE situat en la planta subterrània de l'edifici, 
situat a l'Aldea, ubicat al carrer del Mig, cantonada amb carrer Montblanc, a la qual s'accedeix 
mitjançant una rampa de descens que surt del carrer del Mig i iniciant-se en la planta baixa de 
l'al·ludit edifici, té una superfície total de tretze metres amb setze decímetres quadrats. Confronta 
entrant: front, amb zona de maniobra; dreta, amb mur de l'edifici i, a través d'aquest, amb carrer 
Montblanc; esquerra, amb pàrquing número setze; fons, amb mur de l'edifici i, a través d'aquest, 
amb carrer del Mig; part superior, amb planta baixa de l'edifici; i part inferior, amb subsòl de l'edifici. 
Quota: 0,50%. Referència cadastral: 9740901BF9194B0002KI. IDUFIR: 43019000547540. És la 
finca 1535, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Tortosa, al tom 3624, llibre 15 de 
l’Aldea, foli 209, inscripció 1a. 
 
 
URBANA: NÚMERO DOS.- PÀRQUING NÚMERO SETZE, situat en la planta subterrània de l'edifici 
situat a l'Aldea, ubicat al carrer del Mig, cantonada amb carrer Montblanc, a la qual s'accedeix 
mitjançant una rampa de descens que surt del carrer del Mig i s'inicia en la planta baixa de l'al·ludit 
edifici, té una superfície total de dotze metres amb cinquanta-cinc decímetres quadrats. Confronta 
entrant: front, amb zona de maniobra; dreta, amb pàrquing número quinze; esquerra, amb pàrquing 
número disset; fons, amb mur de l'edifici i, a través d'aquest, amb carrer del Mig; part superior, amb 
planta baixa de l'edifici; i part inferior, amb subsòl de l'edifici. Quota: 0,45%. Referència cadastral: 
9740901BF9194B0003LO. IDUFIR: 43019000547557. És la finca 1536, inscrita en el Registre de la 
Propietat núm. 1 de Tortosa, al tom 3624, llibre 15 de l’Aldea, foli 211, inscripció 1a 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........    25.744,30 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    19.308,23 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........      5.148,86 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........         500,00 € 
 
 
LOT: 24 
 
 
CONJUNT DE LES SEGÜENTS FINQUES: 
 
URBANA: NÚMERO CATORZE.- TRASTER identificat amb el número U i sense cap distribució 
interior, amb una superfície total construïda de sis amb vuit metres quadrats, ubicat en la planta 
baixa subterrània, de l'edifici situat a l'Aldea, entre els carrers del Mig i Montblanc assenyalat amb 
els números divuit, dinou i vint-i-cinc de cert pla; la seva ubicació està baixant la rampa de descens 
a aquesta planta, a mà dreta, adossat al mur de la caixa d'escala de l'edifici. Confronta: davant, per 
on té l'entrada, amb zona comuna; dreta i fons, amb zona de maniobres; esquerra, amb l'esmentat 
mur de la caixa d'escales de l'edifici; i part superior amb planta baixa alta de l'edifici. S'accedeix a 
aquesta finca a través de la rampa de descens i ascens dels vehicles, així com per l'ascensor i 
caixa d'escales de l'edifici. Quota: 0,40%. Referència cadastral: 9739907BF9193H0015MO. 
IDUFIR: 43019000528303. És la finca 1315, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de 
Tortosa, al tom 3603, llibre 13 de l’Aldea, foli 38, inscripció 1a. 
 
 
URBANA: NÚMERO QUINZE.- TRASTER identificat amb el número DOS i sense cap distribució 
interior, amb una superfície total construïda de nou amb noranta-dos metres quadrats, ubicat en la 
planta baixa subterrània, de l'edifici situat a l'Aldea, entre els carrers del Mig i Montblanc assenyalat 
amb els números divuit, dinou i vint-i-cinc de cert pla; la seva ubicació està en la part oest, de la 
finca, és a dir, baixant la rampa a mà esquerra i límit, amb zona de descens. Confronta: esquerra, 
amb rampa de descens; dreta, amb traster número tres; fons, oest, amb Ramon Carles; esquena, 
amb zona comuna; i part superior amb planta baixa alta de l'edifici. S'accedeix a aquesta finca a 
través de la rampa de descens i ascens dels vehicles, així com per l'ascensor i caixa d'escales de 
l'edifici. Quota: 0,60%. Referència cadastral: 9739907BF9193H0016QP. IDUFIR: 43019000528310. 
És la finca 1316, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Tortosa, al tom 3603, llibre 13 de 
l’Aldea, foli 40, inscripció 1a. 
 
 



URBANA: NÚMERO SETZE.- TRASTER identificat amb el número TRES i sense cap distribució 
interior, amb una superfície total construïda de set amb quaranta-quatre metres quadrats, ubicat en 
la planta baixa subterrània, de l'edifici situat a l'Aldea, entre els carrers del Mig i Montblanc 
assenyalat amb els números divuit, dinou i vint-i-cinc de cert pla; la seva ubicació està en la part 
oest, de la finca, és a dir, baixant la rampa a mà esquerra i límit, amb zona de descens. Confronta: 
esquerra, amb traster número dos; dreta, nord, amb carrer del Mig; fons, oest, amb Ramon Carles; 
esquenes, amb zona comuna; i part superior amb planta baixa alta, de l'edifici. S'accedeix a 
aquesta finca a través de la rampa de descens i ascens dels vehicles, així com per l'ascensor i 
caixa d'escales de l'edifici. Quota: 0,50%. Referència cadastral: 9739907BF9193H0017WA. 
IDUFIR: 43019000528327. És la finca 1317, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de 
Tortosa, al tom 3606, llibre 13 de l’Aldea, foli 42, inscripció 1a. 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........    25.037,91 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    18.778,43 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........      5.007,58 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........               500,00 € 
 
 
LOT: 25 
 
 
URBANA: EDIFICI situat a Valldoreix, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès. Amb front a la 
rambla de Mossèn Jacint Verdaguer, on li corresponen els números cinquanta-vuit i seixanta. 
Consta de plantes soterrani, baixa, primera i segona, amb un total superfície construïda, entre les 
quatre plantes, de mil quaranta-dos metres, vuitanta-tres decímetres quadrats. Es troba edificat 
sobre una porció de terreny que té una extensió superficial de nou-cents noranta-tres metres, 
cinquanta-un decímetres quadrats. La part no ocupada per l'edificació correspon a passos i 
accessos al seu voltant. La destinació i superfície de cada planta és: planta soterrani destinada a 
aparcament, amb capacitat per a vuit places, que té una superfície útil de dos-cents seixanta-dos 
metres, noranta-dos decímetres quadres i construïda de dos-cents noranta-set metres, noranta 
decímetres quadrats, comunicada amb les plantes superiors mitjançant un ascens. Planta baixa en 
la qual s'ubica un local destinat a oficines, amb una superfície útil de dos-cents trenta-nou metres, 
seixanta-nou decímetres quadrats, el vestíbul general d'accés a l'edifici, l'ascensor i l'escala d'accés 
a les plantes superiors. Té una superfície construïda de dos-cents noranta-sis metres quadrats, 
Planta primera, en la qual s'ubica un altre local destinat a oficines, amb una superfície útil de cent 
noranta-quatre metres, trenta-tres decímetres quadrats més una terrassa de quaranta-cinc metres, 
seixanta-vuit decímetres quadrats, i una superfície construïda de dos-cents quaranta-set metres, 
quaranta decímetres quadrats i una superfície construïda de dos-cents quaranta-set metres, 
quaranta decímetres quadrats. I planta segona en la qual s'ubica un altre local destinat a oficines, 
amb una superfície útil de cent quaranta-vuit metres, noranta-set decímetres quadrats més una 
terrassa de quaranta-cinc metres, seixanta-vuit decímetres quadrats, i una superfície construïda de 
dos-cents un metres, cinquanta-tres decímetres quadrats. Confronta tot, en conjunt; pel davant, 
amb l'esmentada rambla; per l'esquerra entrant, oest, amb la finca número seixanta-dos d'aquesta 
rambla, de Luis Miralles Brosa; per la dreta, est, amb la major finca de què es va segregar; i pel 
fons, nord, amb Sebastián Altet o els seus successors. Referència cadastral: 
13052A1DF291D0001EX. IDUFIR: 08123000503349. 
 
És la finca 44254 de Valldoreix, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 2 dels de Sant Cugat del 
Vallès, al tom 1604, llibre 44, foli 23, inscripció 1a. 
 
 
VALORACIÓ: .......................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........  1.800.000,00 € 
 
Càrregues: 
 

 * HIPOTECA a favor del BBVA, SA en garantia d'un préstec 
d'1.950.000 € de principal, que va motivar la inscripció quarta de data 
15 de novembre de 2004, modificades per les inscripcions cinquena i 
sisena.  El  saldo actual pendent de pagament en data 8 d'abril de 
2016 



és de: ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..        657.171,47 € 
 

 * HIPOTECA a favor del BBVA, SA en garantia d'un préstec de 
53.000 €, que va causar la inscripció setena de data 4 d'agost de 
2010,  modificada  per  la  inscripció  novena.  El  saldo  actual  
pendent de pagament en data 8 d'abril de 2016 és de: ….. ….. ….. …..         37.189,49 € 

 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  1.105.639,04 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........     829.229,28 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........      221.127,80 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........         2.000,00 € 
 
 
LOT: 26 
 
 
URBANA.-Parcel·la 84 al terme municipal de Mont-roig Club Bonmont. Ocupa una superfície de dos 
mil cinc-cents onze metres un decímetre quadrats. Confronta: davant i esquerra, entrant, amb 
carrer, plaça i carrer; dreta, amb parcel·la 83 i passatge; i esquena, amb parcel·la 85. Té enclavat 
en l'interior el pou assenyalat amb el número 4. IDUFIR: 43032000073611. 
 
Nota: Consta la referència cadastral: 5458910CF2455N0001EF.  
 
És la finca 19016, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Mont-roig del Camp, al tom 691, 
llibre 263 de Mont-roig del Camp, foli 143, inscripció 1a. 
 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........      821.541,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........      616.155,75 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........       ...      164.308,20 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........    2.000,00 € 
 
 
LOT: 27 
 
 
6 PLACES D'APARCAMENT: 
 
URBANA: Entitat número setze. Plaça d'aparcament número setze, situada en la planta soterrani-
dos, de l'immoble situat a Vic, amb front al passeig de la Generalitat, números trenta-vuit i quaranta. 
Té una superfície útil de dotze metres trenta-vuit decímetres quadrats i confronta: pel davant, amb 
zona de pas i maniobres; per la dreta entrant, amb plaça d'aparcament número disset; per 
l'esquerra, amb mur perimetral; i pel fons amb celobert i amb mur perimetral. Coeficient: zero enters 
seixanta-vuit centèsimes per cent. IDUFIR: 08110000880662. 
Finca 34861, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Vic, al tom 2788, llibre 875 de Vic, foli 
139, inscripció 1a. 
 
URBANA: Entitat número disset. Plaça d'aparcament número disset, situada en la planta soterrani-
dos, de l'immoble situat a Vic, amb front al passeig de la Generalitat, números trenta-vuit i quaranta. 
Té una superfície útil d'onze metres setze decímetres quadrats i confronta: pel davant, amb zona de 
pas i maniobres; per la dreta entrant, amb plaça d'aparcament número divuit; per l'esquerra, amb 
plaça d'aparcament número setze; i pel fons amb mur perimetral. Coeficient: zero enters seixanta-
una centèsimes per cent. IDUFIR: 08110000880679. 
Finca 34862, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Vic, al tom 2788, llibre 875 de Vic, foli 
139, inscripció 1a. 
 
URBANA: Entitat número divuit. Plaça d'aparcament número divuit, situada en la planta soterrani-
dos, de l'immoble situat a Vic, amb front al passeig de la Generalitat, números trenta-vuit i quaranta. 
Té una superfície útil d'onze metres vint-i-cinc decímetres quadrats i confronta: pel davant, amb 
zona de pas i maniobres; per la dreta entrant, amb plaça d'aparcament número dinou; per 



l'esquerra, amb plaça d'aparcament número disset; i pel fons amb mur perimetral. Coeficient: zero 
enters seixanta-una centèsimes per cent. IDUFIR: 08110000880686. 
Finca 34863, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Vic, al tom 2788, llibre 875 de Vic, foli 
139, inscripció 1a. 
 
URBANA: Entitat número dinou. Plaça d'aparcament número dinou, situada en la planta soterrani-
dos, de l'immoble situat a Vic, amb front al passeig de la Generalitat, números trenta-vuit i quaranta. 
Té una superfície útil d'onze metres vint-i-cinc decímetres quadrats i confronta: pel davant, amb 
zona de pas i maniobres; per la dreta entrant, amb plaça d'aparcament número vint; per l'esquerra, 
amb plaça d'aparcament número divuit; i pel fons amb mur perimetral. Coeficient: zero enters 
seixanta-una centèsimes per cent. IDUFIR: 08110000880693. 
Finca 34864, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Vic, al tom 2788, llibre 875 de Vic, foli 
139, inscripció 1a. 
 
URBANA: Entitat número vint. Plaça d'aparcament número vint, situada en la planta soterrani-dos, 
de l'immoble situat a Vic, amb front al passeig de la Generalitat, números trenta-vuit i quaranta. Té 
una superfície útil d'onze metres setze decímetres quadrats i confronta: pel davant, amb zona de 
pas i maniobres; per la dreta entrant, amb plaça d'aparcament número vint-i-u; per l'esquerra, amb 
plaça d'aparcament número dinou; i pel fons amb mur perimetral. Coeficient: zero enters seixanta-
una centèsimes per cent. IDUFIR: 08110000880709. 
Finca 34865 inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Vic, al tom 2788, llibre 875 de Vic, foli 
139, inscripció 1a. 
 
URBANA: Entitat número vint-i-u. Plaça d'aparcament número vint-i-u, situada en la planta 
soterrani-dos, de l'immoble situat a Vic, amb front al passeig de la Generalitat, números trenta-vuit i 
quaranta. Té una superfície útil d'onze metres vint-i-cinc decímetres quadrats i confronta: pel 
davant, amb zona de pas i maniobres; per la dreta entrant, amb mur perimetral; per l'esquerra, amb 
plaça d'aparcament número vint; i pel fons amb mur perimetral. Coeficient: zero enters seixanta-una 
centèsimes per cent. IDUFIR: 08110000880716. 
Finca 34866, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Vic, al tom 2788, llibre 875 de Vic, foli 
139, inscripció 1a. 
 
Nota: Consta la referència cadastral 8016432DG3481N0001WZ, que es refereix a tot l'edifici. 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........         56.400,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........   42.300,00 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........    11.280,00 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........     1.000,00 € 
 
 
LOT: 28 
 
 
TOTALITAT DEL PLE DOMINI.- URBANA: Número U. Local comercial, de la casa a Sant Carles de 
la Ràpita, al carrer Bisbe Aznar, número seixanta-tres, composta de planta baixa i dos elevades, 
cobertes per terrat. Aquest local té una alçada de cinc metres cinquanta decímetres i una superfície 
total útil de dos-cents vuitanta-un metres quadrats, i es troba sense cap distribució interior a 
excepció d'una petita porta d'accés que comunica amb la caixa d'escales de les plantes elevades 
d'aquest edifici. Té dues portes d'entrada completament independents a través del carrer de Bisbe 
Aznar, seixanta-tres. Quota: vint-i-cinc per cent. 
Consta la referència cadastral: 6896912BE9969F0002KR. IDUFIR: 43010000614720. 
 
És la finca 23424, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 d'Amposta, al tom 3912, llibre 345, 
foli 102, inscripció 3a. 
 
 
VALORACIÓ ........................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........   73.035,30 € 
 
Càrregues: 
 



 * Hipoteca a favor de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. 
Per un import de 52.131,97 € de capital, interès ordinari fins a un 
màxim de 5.082,87 €, interès de demora fins a un màxim de 
10.687,05 € i costes i despeses fins a un màxim de 7.819,80 €.  
Capital pendent d'amortitzar a 18/01/2017: ….. ….. ….. ….. …. …..    15.804,51 €  

 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    57.230,79 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........    42.923,09 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........    11.446,15 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........      1.000,00 € 
 
 
LOT: 29 
 
 
URBANA: ENTITAT NÚMERO QUATRE. LOCAL comercial quart, situat en la planta baixa de 
l'edifici situat al terme municipal de Mollet del Vallès, integrat per dues escales, denominades escala 
A, amb front al carrer Joaquim Mir, número 58-60, i escala B, amb front al carrer Joaquim Mir, 
número 62-64. Té una superfície útil de cent metres, trenta-set decímetres quadrats. Confronta: 
davant, carrer Pintor Mir, per on té entrada i vestíbul de l'escala B, de l'edifici; esquerra entrant, amb 
aquest vestíbul d'escala i amb local comercial cinquè de l'edifici; dreta, local comercial tercer de 
l'edifici; i fons, amb zona verda. Quotes: general edifici: tres enters vint centèsimes per cent. 
Particular locals: divuit enters per cent. Forma part integrant conforme a la Llei de propietat 
horitzontal de la finca inscrita amb el número 25.081, al foli 79, del tom 2.414 de l'arxiu, llibre 518 de 
Mollet del Vallès, inscripció 7a. 
 
Finca 26047 de Mollet del Vallès, inscrita en el Registre de la Propietat de Mollet del Vallès, al tom 
2440, llibre 531, foli 15, inscripció 5a de 13/05/2000. Referència cadastral: 
4999008DF3949N0004WH. IDUFIR: 08097000297143. 
 
 
VALORACIÓ: .......................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........  227.530,98 € 
 
Càrregues: 
 

 * HIPOTECA: a favor de CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA, en garantia de 31.476,15 € de capital, inscripció 2a 
de 2 de desembre de 1998 i 4a de 15 d'octubre de 1999. Jutjat 
número 3 de Primera Instància de Mollet del Vallès, actes 863/15 
Secció C.  Saldo  pendent el 12 d'abril de 2016 (sense 
Incloure-hi interessos ni costes): .......  ........  .........  ........  ........  ........   19.541,50 € 
 
 * HIPOTECA: a favor de CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA, en garantia de 75.000 € de capital, inscripció 6a de 
19 de desembre de 2008. Jutjat número 4 de Primera Instància de 
Mollet del Vallès,  actes  548/15. Saldo pendent el 12 d'abril de 
2016 (sense incloure-hi interessos ni costes): ......  ........  ........  ........    49.260,17 € 

 
TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  158.729,31 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........  119.046,98 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........    31.745,86 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........      2.000,00 € 
 
 
LOT: 30 
 
 
1/3 PART INDIVISA: Urbana: Departament número QUATRE.- Pis primer, porta segona d'aquella 
casa situada en aquesta ciutat, carrer Wad-ras, avui Doctor Trueta número 145. Composta de dues 
plantes: la planta pis pròpiament dita, i entresòl interior al qual es baixa mitjançant una escala 



interior, les plantes del qual té a més sortida independent l'escala comuna de la finca. Ocupen una 
superfície total de noranta-cinc metres quadrats i consten: la planta pis pròpiament dita, de rebedor, 
cuina, menjador, lavabo-WC, passadís i tres habitacions i la planta entresòl de rebedor, menjador, 
WC, lavabo-WC, passadís, una habitació i una cambra. Confronta en conjunt, al davant, amb el 
replà, caixa de l'escala, pati comú i el pis primer porta primera i el pis entresòl del local botiga o pis 
baixos segona; a la dreta entrant, amb aquest entresòl dels baixos segona i amb la indicada carrer, 
on té balcó; al fons, amb José Alavedra i Cañellas; i a l'esquerra, amb pati comú mitjançant ell, 
Jaime Mas; per damunt, amb el pis segon segona; i per sota, amb el local botiga o pis baixos 
primera. Té un coeficient de vint-i-quatre enters trenta-dos centèsimes per cent. Número IDUFIR: 
08072000485400. 
 
Finca 39749, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 21 de Barcelona, al tom 2722, llibre 615, 
secció 2a, foli 152 gir., inscripció 6a. 
 
Nota: Consta la referència cadastral: 3132617DF3833C0005WF. 
 
VALORACIÓ I TIPUS DE SUBHASTA EN 1a LICITACIÓ ..  ........  ........  ........   25.897,17 € 
TIPUS DE SUBHASTA EN 2a LICITACIÓ ......  ........  .........  ........  ........  ........   19.422,88 € 
DIPÒSIT (20% DE LA 1a LICITACIÓ) ....  ........  ........  .........  ........  ........  ........        5.179,43 € 
TRAMS ................................  ........  ........  ........  ........  .........  ........  ........  ........        500,00 € 
 
 


