Expedient núm.:
Emplaçament:

CO2021064 PATR
Parcelꞏles UA4.2 i UA4.3 del pla de millora urbana de la UA4, al sector
av. Barcelona, av. Baix Llobregat i carrers Fontsanta, Frares i Cirerers
de Sant Joan Despí de la MPGM-2020 Expedient 2019 / 068627 / M.

Antecedents:
Les Parcelꞏles UA4.2 i UA4.3 del pla de millora urbana de la UA4, al sector av. Barcelona, av.
Baix Llobregat i carrers Fontsanta, Frares i Cirerers de Sant Joan Despí tenen una superfície
de 2.257 m2 i una superfície construïda total de vint mil dos-cents vuitanta amb cinquanta-set
metres quadrats.
Limiten: Nord, prenent com a tal l’entrada a l’edifici, amb zona comuna del conjunt immobiliari
i mitjançant aquest, amb el carrer Mare de Déu de la Mercè; Sud, fons, amb la parcelꞏla Ua41; Est, dreta entrant, amb l’Avinguda Barcelona, mitjançant zona comuna; Oest, esquerra,
amb el carrer Fontsanta.
Provenen del projecte d'expropiació, pel sistema de taxació conjunta, de les finques incloses
en el polígon d'actuació de la modificació puntual del PGM a l'àmbit de les parcelꞏles UA4.2 i
UA4.3 del pla de millora urbana de la UA4, de la modificació del PGM al sector av. Barcelona,
av. Baix Llobregat i carrers Fontsanta, dels Frares i Cirerers de Sant Joan Despí, que inclou la
relació de béns i drets afectats concreta i individualitzada així com els fulls d'apreuament
corresponents a cadascun dels drets afectats, de conformitat amb l'art. 113.b del TRlUC, amb
un valor d'expropiació de 8.260.529,69 euros, que més el premi d'afecció del 5% d'import
235.838,12 E dona un import total de 8.496.367,81 €, aprovat pel Ple en sessió ordinària
celebrada en data 27 de maig de 2021.
En data 29 de desembre de 2020 es va formalitzar l’Acta d’expropiació, pagament, ocupació i
transmissió de domini per mutu acord entre l’Ajuntament de Sant Joan Despí i LRC 54
ARQUITECTURA, SL, mitjançant la qual aquesta societat transmet, per títol d’expropiació, les
seves finques del Projecte d’expropiació per taxació conjunta a l’Ajuntament pel preu just
d’1.580.247,59€ (IVA inclòs).
També en data 29 de desembre de 2020 es va formalitzar l’Acta d’expropiació, pagament,
ocupació i transmissió de domini per mutu acord entre l’Ajuntament de Sant Joan Despí i
IMMOBILIARIA SANTA PAU, SA, mitjançant la qual aquesta societat transmet, per títol
d’expropiació, les seves finques del Projecte d’expropiació per taxació conjunta a l’Ajuntament
pel preu just de 2.707.710,77€ (IVA inclòs).
En data 15.06.2021 es va formalitzar escriptura d’expropiació, pagament, ocupació i
transmissió de domini, davant notària Sra. María Pilar Raneda Cuartero, entre l’Ajuntament de
Sant Joan Despí i SAREB, CINGULAR INMOBILIARIA SL, IMMOVABI2021 SL i Sr. Enrique
Moreno Ramos.
Inscripció en el Registre de la Propietat de Sant Joan Despí: Volum 2996, llibre 574 Foli 9
Finca 26900 de Sant Joan Despí. I 342 finques registrals més fins a la finca registral 27242,
volum 2847, llibre 425, foli 212.
Les finques formen part del PMSH en haver-se obtingut per expropiació urbanística d’acord
amb l’article 223.1 del RLUC i no sent, per tant aplicable al present cas l’article 46.3 del
TRLUC.
La transmissió d’aquests, bens conforme a l’article 166 del TRLUC, s’efectua amb caràcter
onerós, per preu igual o superior al que resulta de llur valoració.
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QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA I ÚS ASSIGNAT A LA FINCA OBJECTE D’ALIENACIÓ
1.RÈGIM URBANÍSTIC:
1.1.Classificació urbanística vigent: Sòl Urbà no consolidat.
1.2.Qualificació urbanística vigent: zona d’ordenació en volumetria específica codi 18
1.3 Polígon d’actuació urbanística PA-4N:
a) Inclou els sòls definits com a parcelꞏles UA4.2 i UA4.3 pel Pla de Millora Urbana de la
Unitat d’actuació 4, avinguda de Barcelona, Mare de Déu de la Mercè i carrer de Fontsanta de
Sant Joan Despí.
b) La superfície del Polígon d’Actuació Urbanística 4N és de 2.257 m².
2.PLANEJAMENT:
2.1.Planejament urbanístic general:
Pla General Metropolità d’ordenació urbana (P.G.M.), aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 14 de juliol de 1976 (B.O.P.19/7/1976).
Modificació puntual del pla general metropolità al sector delimitat al sector delimitat per
l'avinguda Barcelona, l'avinguda Baix Llobregat i pels carrers Fontsanta, dels Frares i Cirerers,
al terme municipal de Sant Joan Despí, Núm. Expedient: 2004 / 011956 / B, aprovat el
08/07/2204, i publicat el 28/07/2004.
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureExpedient&codi
Public=2004/11956/M&fromPage=load
Modificació puntual del Pla general metropolità al sector delimitat pels carrers Fontsanta,
avinguda del Baix Llobregat, Cirerers, dels Frares i avinguda de Barcelona, Expedient 2006 /
022084 / M, aprovat el 16/05/2006 i publicat el 20/11/2006.
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureExpedient&codi
Public=2006/22084/M&fromPage=load
Modificació de les normes del Pla general metropolità per a la regulació de l'ús d'aparcament
als edificis d'habitatges de Sant Joan Despí, Exp.: 2012/48450/M, aprovat el 5 de novembre
de 2012, i publicat el 13/5/2013.
Modificació puntual del Pla general metropolità a l'àmbit de les parcelꞏles UA4.2 i UA4.3 del
Pla de millora urbana del Polígon d'actuació UA4 de la Modificació del Pla general metropolità
al sector avingudes Barcelona i Baix Llobregat i carrer Fontsanta, dels Frares i Cireres,
Expedient 2019 / 068627 / M, aprovat el 08/05/20 i publicat el 18/06/2020.
https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureExpedient&codi
Public=2019/068627/M&fromPage=load
2.2.Planejament urbanístic derivat:
Pla de millora urbana de la Unitat d'actuació 4, avinguda de Barcelona, Mare de Déu de la
Mercè i carrer de la Fontsanta, expedient 2005 / 019352 / M, aprovat el 28/09/2006, i publicat
el 12/01/2007.
https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureExpedient&codi
Public=2005/019352/M&fromPage=load

3.NORMATIVA:
3.1.Normes d'aplicació:
Modificació puntual del Pla general metropolità a l'àmbit de les parcelꞏles UA4.2 i UA4.3 del
Pla de millora urbana del Polígon d'actuació UA4 de la Modificació del Pla general metropolità
al sector avingudes Barcelona i Baix Llobregat i carrer Fontsanta, dels Frares i Cireres,
Expedient 2019 / 068627 / M.
3.2.Condicions d’edificació.
b) Edificabilitat:
- Sostre edificable màxim: 10.669 m²st
- Sostre màxim d’ús residencial: 10.015 m²st
- Sostre màxim d’ús terciari: 654 m²st
c) Habitatges de protecció pública:
- Sostre màxim d’ús residencial en règim general: 3.004,50 m²st (30%)
- Sostre màxim d’ús residencial en règim concertat: 7.010,50 m²st (70%)
El sostre d’habitatge destinat a règim concertat es podrà destinar a la modalitat d’habitatge
protegit de règim general si així es considera necessari en l’execució final de l’obra que caldrà
realitzar.
d) Nombre màxim d’habitatges:
- Nombre màxim d’habitatges en règim general: 35 uts
- Nombre màxim d’habitatges en règim concertat: 80 uts
El nombre d’habitatges destinats a règim concertat es podrà destinar a la modalitat d’habitatge
protegit de règim general si així es considera necessari en l’execució final de l’obra que caldrà
realitzar.
e) L’edificació s’ajustarà al que s’estableix al plànol O.2 de la present modificació puntual del
PGM pel que fa a distribució dels usos:
- Àmbit parcelꞏla UA.4.2 del PMU-UA4: ús habitatge
- Àmbit parcelꞏla UA.4.3 del PMU-UA4: ús habitatge i terciari
4. ÚS ASSIGNAT.
- Àmbit parcelꞏla UA.4.2 del PMU-UA4: ús habitatge de protecció pública
- Àmbit parcelꞏla UA.4.3 del PMU-UA4: ús habitatge de protecció pública i terciari

VALORACIÓ PERICIAL DETALLADA
Als efectes de la valoració pericial detallada es reprodueix la valoració del projecte
d'expropiació, pel sistema de taxació conjunta, de les finques incloses en el polígon d'actuació
de la modificació puntual del PGM a l'àmbit de les parcelꞏles UA4.2 i UA4.3 del pla de millora
urbana de la UA4, de la modificació del PGM al sector av. Barcelona, av. Baix Llobregat i
carrers Fontsanta, dels Frares i Cirerers de Sant Joan Despí, i s’adjunta com annex tot el
projecte d’expropiació.
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La compensació del cinc per cent de l'import final del preu just de béns o drets expropiats
quan per la naturalesa de l'expropiació forçosa el propietari no en conserva l'ús o gaudi, que
té la finalitat de compensar el dany afectiu o sentimental al propietari i que s'inclou com a
última partida en els fulls d'apreuament o en la valoració que fa el jurat d'expropiació no
s’inclouen en la valoració final dels béns.
Per la qual cosa la valoració actualitzada, d’acord amb el projecte d'expropiació, pel sistema de
taxació conjunta, de les finques incloses en el polígon d'actuació de la modificació puntual del
PGM a l'àmbit de les parcelꞏles UA4.2 i UA4.3 del pla de millora urbana de la UA4, de la
modificació del PGM al sector av. Barcelona, av. Baix Llobregat i carrers Fontsanta, dels
Frares i Cirerers de Sant Joan Despí, aprovat definitivament per acord del Ple de sessió
ordinària celebrada en data 27 de maig de 2021, és de VUIT MILIONS DOS-CENTS
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SEIXANTA MIL CINC-CENTS VINT I NOU EUROS I SEIXANTA NOU CÈNTIMS
(8.260.529,69 €)
Aquest valor no inclou l’I.V.A. ni qualsevol altre tribut que pugui gravar els immobles o la
seva transmissió.

Es fa constar que parcelꞏles UA4.2 i UA4.3 pel Pla de Millora Urbana de la Unitat d’actuació 4,
avinguda de Barcelona, Mare de Déu de la Mercè i carrer de Fontsanta de Sant Joan Despí,
no estan compreses en cap pla d’ordenació, reforma o adaptació que les faci necessàries a
l’ens local actualment ni en el futur.

Sant Joan Despí, data de la signatura digital

T:\184_local_jmb\jmanuelbg\valoracions\enajenaciones\2021\PN4\Informe UA4_2 UA4_3 del PA4 (v2).docx

