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Procediment: Informe sobre la compra de la finca inscrita al Registre de la Propietat
de Berga número 820, finca situada entre el Riu Llobregat i la Costa Garvera de
Puig-reig, afectada per serveis tècnics municipals.
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
En compliment de la Provisió d'Alcaldia i en relació a la compra de la finca inscrita al
Registre de la Propietat de Berga número 820 de Puig-reig, afectada per serveis
tècnics, informo el següent.
INFORME
INDEX:
1.

Antecedents.

2.

Classificació i qualificació del sòl.

3.

Descripció de la finca número 820, propietat del Sr. Joan Caus Boixader.

4.

Descripció de la finca núm. 436, propietat de l’Ajuntament de Puig-reig, finca que té
límit amb la núm. 820.

5.

Descripció de la finca objecte de compra amb l’excés de cabuda

6.

Annex de la Valoració de la finca núm. 820.

7.

Conclusions de l’expedient.

1.

L’Ajuntament de Puig-reig l’any 1931 davant l’escassetat d’aigües potables pel servei
a la població va adquirir la finca situada propera al Riu Llobregat d’una superfície de
400 metres quadrats per a formalitzar la captació d’aigües, i les corresponents
servituds per a pas d’instal·lacions com a predi dominant sobre la finca matriu.
Les dades Registrals de la finca son, finca inscrita al Registre de la Propietat de Berga
amb el núm. 436, llibre 11, tom 365, foli 220; La finca matriu de la que procedeix i
sobre la que hi ha les servituds és la núm. 333.

2.

L’any 1935 sobre la finca descrita en el punt anterior, la matriu 333 i altres es va
formalitzar la construcció d’una xarxa general de clavegueres, servituds no inscrites al
Registre de la Propietat.
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PRIMER. ANTEDENTS.

3.

L’any 1964 el senyor Miquel Caus Soler compra una part de la finca 333, que
actualment és la finca inscrita al Registre de la Propietat de Berga amb el número
820, actualment el seu propietari és el Sr. Joan Caus Boixader.
La finca Propietat de l’Ajuntament núm. 436 limita per tots els seus costats amb la
finca núm. 820, excepte el llindar nord – est amb el Riu Llobregat.
L’Ajuntament de Puig-reig al llarg dels anys ha fet captacions d’aigües subàlvies al
costat del Riu Llobregat, un nou traçat de conducció d’aigua potable fins al dipòsit del
Castell, traçat del bombament d’aigües residuals, sense que es tingui coneixement
que s’hagi fet cap contraprestació al propietari, excepte del agraïment polític i públic
de facilitar la gestió dels serveis tècnics municipals dins la seva finca. S’adjunta
plànol de les diferents serveis tècnics situats en la finca objecte de compra.
SEGON. CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL SÒL.
La qualificació del Sòl de la finca objecte de compra està classificada d’acord al Pla
General d’Ordenació Urbana, aprovat el 4 de maig de 1.988 de Sòl No Urbanitzable
Protegit, Clau P1 protecció paisatgística, P5 protecció per servituds.
TERCER. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA NÚM. 820 PROPIETAT DEL SR. JOAN CAUS
BOIXADER.
RUSTICA: Un tros de terreny erm, pedregós i rocal en la seva major part i en una
petita part cultiu, situat a Puig-reig. De cabuda aproximada cent cinquanta àrees o
sigui la compresa dins dels seus límits que son: al Nord, amb la finca matriu de na
Mercedes Candaliga Serra; a l’Est amb el Riu Llobregat; a l’Oest amb diverses cases
en particular, mitjançant un risc i en part amb terrenys de na Mercedes Boix Rius; i al
Sud, part amb terrenys de la finca la Parada d’en Ramon Berenguer Pujol i en part
amb la finca Pellicer d’en Jorge Pellicer Serra. Limita també en una petita porció al
Sud, amb na Mercedes Boix Rius també al Nord està travessada per dos camins, un
dels quals va al Riu Llobregat i l’altre a la Colònia Pons. La part de cultiu d’aquesta
finca té aproximadament cinc àrees. Tot de secà. Referencia cadastral
08174A002001190000HJ, i part de la 7474501DG0477S0001OX.
QUART. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA NÚM. 436 PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT
DE PUIG-REIG.
RUSTICA. Parcel.la de terreny situada al Terme de Puig-reig, procedent de la heretat
“Sala” i coneguda com Costa Garvera, de cabuda uns quatre-cents metres quadrats, o
sigui vint metres d’ample des del camí de la Costa de la Garvera al Riu Llobregat, per
uns altres vint de llarg des del camí a la resta dels horts de la total finca, situats aigües
a vall del propi riu; Limita: Al Nord amb el Riu Llobregat; al Sud amb el camí que va als
expressats horts, que queden dels venedors; a l’Est amb resta de la finca matriu; i a
Oest també amb finca matriu però travessat amb el camí de la Costa de la Garvera
al Riu Llobregat. La finca
436 forma part de referencia cadastral
08174A002001190000HJ
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4.

CINQUÈ. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA RESULTANT DE L’EXCÉS DE CABUDA.
RUSTICA: Tros de terreny erm, pedregós i rocal en la seva major part i una part
cultiu, situat a Puig-reig, de cabuda quaranta-tres mil setanta-tres metres amb
trenta-cinc decímetres quadrats, 43.073,35 m 2, o sigui la compresa dins dels seus
límits que son: al Nord, amb la finca matriu de na Mercedes Candaliga Serra, avui el
Sr. Jaume Canal Boix; a l’Est amb el Riu Llobregat; a l’Oest amb diverses cases en
particular, mitjançant un risc i en part amb terrenys de na Mercedes Boix Rius, avui el
Sr. Jaume Canal Boix; i al Sud, part amb terrenys de la finca la Parada d’en Ramon
Berenguer Pujol, avui la Sra. Merce Berenguer Riu i en part amb la finca Pellicer d’en
Jorge Pellicer Serra, avui Sr. Antoni Pellicer Costa i també amb l’Ajuntament de
Puig-reig; està travessada per dos camins, un dels quals va al Riu Llobregat i l’altre a
la Colònia Pons. La part de cultiu d’aquesta finca té aproximadament un terç de la
seva superfície de conreu de secà i els altres dos terços es de bosc baix i mixt.
Referencia cadastral 08174A002001190000HJ, i part de la 7474501DG0477S0001OX.
SISÈ. VALORACIÓ DE LA FINCA NÚM. 820.
S’adjunta valoració de l’Enginyer Tècnic Agrícola Sr. Josep Mª Gil Albero, la valoració
puja a la quantitat de cinquanta-nou mil cinc-cents deu euros amb trenta-nou cèntims
d’euro, 59.510,39 €.
SETÈ. CONCLUSIONS DE L’EXPEDIENT.
Atès al que s’ha exposat anteriorment sobre l’afectació de serveis tècnics municipals
sobre la finca núm. 820, tenint en consideració que aquesta finca ha d’esser objecte
de noves afectacions amb la construcció d’una nova canalització per a la construcció
de la pujada d’aigües des de la zona de captació fins al dipòsit del Castell prevista en
el Pla Director de les Aigües Potables (actuació A4.4), informo favorablement
l’expedient d’aquesta compra i excés de cabuda; i posteriorment agrupar-la amb la
finca número 436 propietat de l’Ajuntament.
És tot el que calia informar.
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PUIG-REIG, document signat electrònicament al marge.

