RELACIÓ DE BENS DRETS I CAPITALS D'AQUESTA CORPORACIÓ A 1 DE GENER DE
2018, AIXÍ COM DELS AUGMENTS I BAIXES D'AQUELLS EN EL CURS DE L'EXERCICI,
REFERIDES A L'INVENTARI GENERAL QUE OBRA EN AQUESTA SECRETARIA AL
MEU CÀRREC.
PART 1. PROPIETARIS I DRETS AL COMENÇAR L'EXERCICI.
I.- IMMOBLES.
1. TURÓ DE LA FORTALESA (Ref. 1)
LA FORTALESA (Ref. 1)
Constituïda pel Castell i terrenys que l'envolten formant en conjunt un turó que domina la vila
d'Hostalric.
Limita al nord amb Josep Besolí; a l'est, amb Josep Ma. Fortuny; a l'oest, amb la Via Romana,
amb Josep Ma. Fortuny i amb Josep Besolí; i, al sud, amb els mateixos.
De superfície en conjunt 50.134 m².
La forma del Castell és de planta irregular, molt allargada al nord-sud i quina construcció fou feta
per etapes, en el seu estat actual data dels segles XIII, XIV i XVII. Actualment en bon estat de
conservació per les obres realitzades.
Classificat com a bé de propis. Pertany a l'Ajuntament d'Hostalric, per compra a l'Estat en data
19 de maig de 1949, segons escriptura atorgada pel notari de Girona, Sr. Jaume Lasala i
Gravisaco.
Inscrita al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al volum 912, llibre 26
d'Hostalric, foli 205, finca núm. 608, inscripció en data 22 de febrer de 1950.
TERRENY ZONA CASTELL (Ref. 16)
Terreny emplaçat a la zona del Castell emplaçat en el marge esquerra de la Via Romana, de
5.806,20 m², de superfície, afronta al nord amb la Via Romana, a l'est amb terrenys de propietat
municipal, al sud amb terrenys del Castell de propietat municipal i a l'oest amb la pujada del
castell.
Classificat com a bé de domini públic "de servei públic", pertany a l'Ajuntament d'Hostalric, per
comprar al Sr. Josep i Sra. Ramona Camps Besolí, mitjançant escriptura formalitzada pel notari
d’Arbúcies José Ignacio Navas i Oloriz, en data 7 d’agost de 1979.
Inscrit en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al tom 1657, llibre 40
d’Hostalric, foli 10, finca núm. 1607, inscripció 1a, en data 2 de juny de 1981.
TERRENY PARC URBÀ DEL CASTELL, EXPROPIACIÓ AL Sr. JOSEP SOLER I ROCA
(Ref. 42)
Peça de terreny cultivable, situada en el terme d’Hostalric, de cabuda vint-i-set àrees,
aproximadament; avui, en virtut d’una segregació, reduïda a vint-i-dos àrees, quatre
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centiàrees, anomenada antigament "Les Feixes de Malitran".
Limita: nord, part amb cementiri de la vila i part amb un camí que porta al Castell; pel Sud,
amb la sèquia del Molí, de propietat de Francisco Rovira; i per l’est amb el citat cementiri,
part amb José Ribas i part amb N. Coll, abans Serra; i per l’oest, part amb Francisco
Casanovas i part amb la pujada del castell.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, tom 2474, llibre 58
d’Hostalric, foli 135, finca 283, inscripció 6a, de 4 de setembre de 1995.
Classificat com a bé de domini públic, pertany per expropiació al senyor Josep Soler i
Roca, segons acord de la comissió de govern del dia 19 d’abril de 1995.
TERRENY PARC URBÀ DEL CASTELL, EXPROPIACIÓ A LES Grmes. TORTOSA
NEGRE (Ref. 44)
Casa d’un cos, de planta baixa i pis, avui en mal estat de conservació, a la vila d’Hostalric,
carrer Relliguer, número cinc, avui amb el número set. Medeix quatre metres vuitanta-cinc
centímetres d’ample, per tretze metres quaranta-cinc decímetres de fons, existeix
adossada a les parets d’Orient una quadra de tres metres, setanta centímetres d’ample
per quatre metres setanta-vuit centímetre de llarg i a la seva esquena unida amb ella un
tros de terreny cultivable de cabuda dues àrees.
Limita: per l’esquena Est, amb un camí que partint del que condueix al Castell d’Hostalric,
es dirigeix a la casa d’aquesta finca i amb hereus de Josep Maria de Fortuny, a l’esquerra,
Sud, amb la casa de Francesc Sureda i amb l’indicat camí del Castell; al front, Oest, amb
el carrer Relliguer i amb un camí que condueix al mateix carrer, i per la dreta Nord, la casa
amb una de Francesc Ubach, i el terreny amb la casa de Francesc Sureda Morull.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al tom 2308, llibre 52
d’Hostalric, foli 32, finca 4, inscripció 7a. Només pertany a l’Ajuntament una superfície de
190 m², d’aquesta finca.
Classificat com a bé de domini públic, pertany a l’Ajuntament per expropiació a les
germanes Montserrat i Anna Tortosa Negre, segons acord de la Comissió de Govern del
dia 19 d’abril de 1995.
Valor cadastral de tot el conjunt, any 2017: 919.006,86€
Referència cadastral: 9616208DG6291N0001IT.
2. ANTIC CONVENT DELS MÍNIMS
CASA DE LA VILA (Ref. 2)
Composta de planta baixa, i dos pisos, emplaçada al carrer Raval número 45. Limita per
davant amb el carrer Raval, al fons amb l’avinguda Coronel Estrada, dreta entrant amb
Jacint Puigtió, mitjançant corredor, i a l'esquerra amb un altre edifici de propietat Municipal.
Classificat com a bé de domini públic "servei públic". Pertany a l'Ajuntament per cessió de
l'Estat en dos actes de possessió autoritzades. La primera pel Sr. Joan Ferran, Notari
d'Hostalric en data 8 d'octubre de 1841, i la segona pel senyor Clemente de Rovira, Notari
d'aquesta Vila en data 10 de gener de 1843.
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Inscrita al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, inscripció 1a. i única de la
finca 487, foli 57, tom 719, llibre 21 d’Hostalric.
Destinat a Casa Consistorial, Jutjat de Pau i Biblioteca municipal.
SALA DE CINEMA (Ref. 3)
Adossada a la Casa Consistorial amb la que formava part al ser un Convent de Pares
Mínims, emplaçada al carrer Raval número 43.
Limita per davant amb el carrer Raval, al fons amb avinguda Coronel Estrada, dreta i
esquerra amb edificis de propietat Municipal números 45 i 41 respectivament.
Classificat com a bé patrimonial de propis. Pertany a l'Ajuntament per cessió de l'Estat en
les actes assenyalades en la finca anterior.
Inscrita al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, inscripció 1a. i única de la
finca 487, foli 57, tom 719, llibre 21 d’Hostalric.
MAGATZEM OFICINA ÀNTIC CORREUS (Ref. 4)
Emplaçat en el carrer Raval número 41 que també formava part del Convent de Pares
Mínims, juntament amb la Casa Consistorial i Sala de Cinema.
Limita per davant amb el carrer Raval, fons amb avinguda Coronel Estrada i Carme Uya
Pons, dreta entrant amb edifici de propietat Municipal i esquerra amb Carme Uya Pons.
Classificat com a bé de domini públic "Servei Públic". Pertany a l'Ajuntament per cessió de
l'Estat en les actes assenyalades a finca número 2. Destinada la planta baixa a oficina de
correus i el primer pis a magatzem.
Aquestes tres finques es troben inscrites en el Registre de la Propietat de Santa Coloma
de Farners formant una sola finca, inscripció 1a i única de la finca núm. 487, foli 57, volum
719, llibre 21 d'Hostalric.
IMMOBLE AL C. RAVAL, 37
Urbana: Casa amb un hort, de planta baixa i dos pisos a la part de davant i d’un pis a la
part de darrera, sítia a la vila d’Hostalric, carrer Raval, número trenta-set, avui trenta-cinc,
la qual després de l’expropiació de la carretera d’Hostalric a Tossa té una superfície l’hort
de seixanta-quatre metres quadrats. Limita en conjunt per l’esquerra Orient part amb l’antic
convent dels Pares Mínims i part amb terrenys de successors de Jose Casimiro Pons; per
davant migdia amb el citat convent i part amb el carrer Raval; per la dreta Ponent, amb
successors Martin i Úrsula Alubis; i per darrera Nord, amb la carretera que baixa des de la
plaça dels Bous al carrer Ravalet.
Pertany a l’Ajuntament per expropiació.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 305, Llibre 8
d’Hostalric, foli 135, finca número 203, inscripció 1a.
Valor cadastral de tot el conjunt, any 2017: 1.343.082,93€
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Referència cadastral: 0218218DG7201N0001LR
3. CASA CARRER MAJOR 40 (Ref. 5)
Edifici compost de planta soterrani, baixos, primer i segon pis.
Limita a l'Est amb Ma. Dolors Silvestre Coll, al Sud amb carrer Major, a l'Oest amb Benet
Frigola Arnau i al Nord amb l’avinguda Coronel Estrada.
Classificat com a bé patrimonial de propis. Pertany a l'Ajuntament per cessió del seu fill
predilecte n'Higini Negre i Menció, segons escriptura formalitzada pel Notari de Santa
Coloma de Farners, José Adroer Calafell, en data 4 d’abril de 1933.
Valor cadastral, any 2017: 94.626,14€
Referència cadastral: 9818551DG6291N0001DT
4. IMMOBLE CARRER MAJOR NÚM. 30-32 (Ref. 6) – CAP HOSTALRIC
Edifici compost de planta baixa, primer, segon i tercer pis, de superfície total 1.450 m².
Limita al Nord amb l’antiga muralla de la Vila, avui avinguda Coronel Estrada, al Sud amb
carrer Major, a l'Est amb Montserrat Rabassa i Puigjermanal, i a l'Oest amb Ramon
Rossell Tarré.
Immoble classificat com a bé patrimonial de propi, pertany a l’Ajuntament per ocupació des
de l’any 1940.
Inscrit en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al tom 2.442, llibre 57
d’Hostalric, foli 31, finca 2.115, inscripció 1a.
Actualment hi ha instal·lat Centre d’Assistència Primària.
Valor cadastral, any 2017: 609.320,98€
Referència cadastral: 9818555DG6291N0001ET
5. PLAÇA MOSSÈN DARIUS PASTELLS (Ref. 7)
Una porció de terreny al final del carrer Major al costat de la torre de Barcelona
Limita al Sud amb antiga la Muralla, a l'Oest amb Maria Besolí Cama, a l'Est amb terreny
Castell d'Hostalric de propietat Municipal i al Nord amb carrer Major.
Classificat com a bé de domini públic per estar destinat a la millora d'urbanització del
sector.
Pertany a l'Ajuntament per compra al Sr. Pere Basolí Cama, en data 15 d'octubre de 1975,
segons escriptura atorgada pel Notari d'Arbúcies, Sr. Raül Vall Vilardell.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners en el volum 968, llibre
27 d'Hostalric, foli 103, finca núm. 641, inscripció 2a. en data 2 d'abril de 1976.

4

Valor cadastral, any 2017: 1.463,92€
Referència cadastral: 9616202DG6291N0001MT
6. SOLAR CENTRE COMARCAL E.G.B. (Ref. 8)
Constituït per una parcel·la de terreny procedent de Manso Ruyra, situat a l'avinguda
Fortalesa, cruïlla Via Romana.
Limita al Nord amb l’avinguda Fortalesa, a l'Est amb la Via Romana i cases de diferents
propietaris i al Sud i Oest amb la Sra. Ma. Rosa Humet Comas.
De superfície 10.040 m².
Classificat com a bé de domini públic "servei públic", pertany a l'Ajuntament d'Hostalric la
cinquanta-sis amb setanta-cinquenes parts indivises per cent i la resta pertany als
Ajuntaments de Fogars, Massanes i Sant Feliu de Buixalleu, per compra a la Sra. Ma.
Rosa Humet i Comas en data 16 de febrer de 1973, formalitzada davant el Notari
d’Arbúcies Sr. Raül Vall Vilardell.
Inscrit en el registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al volum 1241, llibre 30
d'Hostalric, foli 237, finca número 893, inscripció 1a. en data 18 d'abril de 1973.
Valor cadastral, any 2017: 1.116.354,59€, la part corresponent a Hostalric.
Referència cadastral: 9316601DG6291N0001IT
7. TERRENYS ZONA ESPORTIVA I LIMÍTROFES
CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS, PISTA POLIESPORTIVA COBERTA I VESTIDORS
(Ref.9)
Porció de terreny sorral erm, de cabuda 15.455 m², afronta a l'Est amb Ajuntament
d'Hostalric, i amb Montserrat Puigjermanal, al Sud amb Ma. Assumpció, Eduard i Josep
Ma. Morral Aldea, a l'oest amb resta de finca matriu de la que se segrega, propietat del Sr.
Àngel Lerme i al nord amb la Via Romana. Hi ha construït el camp de futbol així com
casetes de vestidors.
Pista poliesportiva coberta, edifici per a vestidors i mòduls de vestidors prefabricats,
d'estructura convencional, amb murs de càrrega de bloc de formigó armat, pilars metàl·lics
i sostre de bigueta semi-resistents i revolto ceràmic. Les façanes així com el mur de
tancament del recinte estan construïts amb la combinació de blocs Torho de color
blanc-marbre i de color palla formant línies horitzontals.
Classificat com a bé de domini públic "de servei públic", pertany a l’Ajuntament per compra
a Na Rosa-Maria Muniesa Lerme i en Juan Muniesa Lerme, de data 18 de gener de 1978,
formalitzada pel Notari de Santa Coloma de Farners en Francisco Goday Barba.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al tom 1.481, llibre 38
d’Hostalric, foli 152, finca 1498, inscripció 1a. de data 17 de maig de 1979.
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TERRENY COL·LINDANT AMB ZONA ESPORTIVA (Ref. 14)
Porció de terrenys en la seva major part sureres i en menor part cultiu regadiu. Limita a
l'est amb el Sr. Francesc Solà Ruhí, avui Mariano Mas Mas, i a l'oest amb Lerme i amb la
riera d'Arbúcies, i al Nord amb la carretera de la Trinitat. De superfície 73 àrees i 78
centiàrees.
Classificat com a bé de domini públic "servei públic", pertany a l'Ajuntament per compra al
Sr. Josep Fulla Perich en data 30 de març de 1977, segons escriptura atorgada pel Notari
d'Arbúcies Sr. Raül Vall Vilardell.
Inscrit en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al volum 623, llibre 18
d'Hostalric, foli 140, finca número 433, inscripció 1a en data 20 d'octubre de 1977.
PECA DE TERRA COLINDANT ZONA ESPORTIVA (Ref. 29)
Peça de terra emplaçada en el terme municipal d'Hostalric, al costat de la riera, que té una
superfície de 1.411m², i confronta per Orient, amb l'esmentada riera i per mutació de la
ribera amb Llorens Fulla i Josep Serra, al Migdia i Ponent amb Josep Morral i pel Nord
amb la carretera antiga de Barcelona.
Inscrit en el Registre de la propietat de Sant Coloma de Farners, al tom 2302, llibre 52
d'Hostalric, foli 61, finca 168, inscripció 11a.
Pertany a l'Ajuntament en virtut de l'escriptura de compra a En Juan Muniesa Lerme I
Rosa-Maria Muniesa Lerme formalitzada pel Notari d'Arbúcies Antonio Roca Araño en
data 11 de desembre de 1990. Classificat com a bé patrimonial.
FINCA DE 5.931 m². DONADA PER LA FAMÍLIA MUNIESA LERME (Ref. 49)
Peça de terra, situada al terme d’Hostalric d’una superfície de 5.931 m².
Limita al Nord amb els hereus de José Morral Mas, mitjançant línia recta que s’inicia en el
vèrtex Oest, on existeix una fita la projecció de la qual, cau a l’est, travessant
perpendicularment la riera d’Arbúcies, passant entre el camp de futbol municipal i a dos
metres del propi dels senyors Muniesa, limitant en el mateix pel Nord; Sud, amb el senyor
Valls; Est, amb la riera d’Arbúcies que la separa d’una porció segregada i a l’Oest, amb un
camí que condueix a diverses indústries, antic camí de Rausió.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners amb el número 167,
inscripció 9a, pertany a l’Ajuntament en virtut de l’acord d’acceptació de la donació, feta
pel Ple en sessió celebrada el dia 23 de novembre de 1995.
Classificat com a bé patrimonial de propi.
SOLAR AL COSTAT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (Ref-53)
Descripció registral: Una superfície de 18.750 m² que s’ha segregat de la finca següent:
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Tros de terra, en part plantat de ceps en la major part sorrera, ubicat al terme municipal
d’Hostalric, anomenada “l’Arca”, d’una superfície de cinc hectàrees, dues àrees, norantacinc centiàrees, un decímetre quadrat.
Limita: a l’Est, part amb Joaquim Serra Noguera, part amb Francisco Ruira; al Sud, part
amb Jaime Puigjermanal, part amb Francisco Ruira i part amb un camí carretera rural; a
l’Oest, amb el citat camí i al Nord, part amb l’antiga carretera de Barcelona, anomenada
avui de “la Trinitat”, part amb el citat Francisco Ruira, part amb Francisco Sala i part amb
Federico Lerme. Travessa aquesta finca de Nord a Sud la riera d’Arbúcies, i casi amb la
seva totalitat es troba ocupada per aquest riu.
Inscripció: Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al tom 2583,
llibre 62 d’Hostalric, foli 133, finca núm. 2.297, inscripció 1a.
Pertany a l’Ajuntament per acta d’expropiació de 2 de juliol de 1998.
Valor cadastral, any 2017: 5.070.361,00€
Referència cadastral: 8809701DG6280N0001IU
TERRENY ANNEX A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL (TRIPLE PISTA)
Una peça de terra de 7.520 m². emplaçada al terme d’Hostalric a l’indret conegut com
Camp de les Forques. Limita al sud amb la zona esportiva de l’Ajuntament d’Hostalric; al
nord, amb finca propietat del senyor Josep M. Serra Martínez; a l’est, amb terres de
Francisco Soler i Alvaro de Fortuny i a l’oest amb la Via Romana.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al tom 2894, llibre 79
d’Hostalric, finca 2972, foli 163, inscripció 1a
Pertany a l’Ajuntament per acta d’expropiació de 17 de desembre de 2003
Valor cadastral, any 2017: 59.878,36€.
Referència cadastral: 17089A001001580001TH
8. FINCA RÚSTICA CAMP DE LES HORTES (Ref. 10)
Limita al Nord i Sud amb camí; a l'Est amb Esteve Llach Massaguer, i a l'Oest amb Joan
Pons de Soler. Te una superfície de 23 àrees.
Classificada com a bé patrimonial de propis
Valor cadastral, any 2017: 286,48€
Referència cadastral: 17089A001000980000RP
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9. FINCA A LES BRUGUERES (escombraries velles)(Ref. 11)
Situat al Paratge conegut per "Les Brugueres" del Manso Lloreta.
Limita al Nord amb la senyora Josepa Comas, a l'Est amb Salvador Sabaté, al Sud amb
Teresa Prats i a l'Oest amb Carme Comas. Té una superfície de 45 àrees.
Classificat com be de domini públic "servei públic", pertany a l'Ajuntament per compra a la
Sra. Carme Puig Montaña, segons escriptura atorgada pel Notari d'Arbúcies. Sr. Lluís
Callet Mas en data 31 de desembre de 1968.
Inscrita al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al volum 5, llibre 15, foli
19, finca número 391, inscripció 4a i volum 824, llibre 24, foli 145, finca 518, inscripció 3a.
Valor cadastral, any 2017: 0,00€
Referència cadastral: 17089A001001930000RG
10. ANTIC ABASTAMENT AIGUA POTABLE (Ref. 12)
Consisteix en unes galeries subterrànies amb entrada pel Manso “Can Sau” de Grions,
terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu, segueix en línia contigua per les finques del
Sr. Josep Rossell Massó, Sr. Josep Ma. Tusell Vendrell, Sra. Maria Comas Silvestre i per
la carretera de Grions, antiga d'Arbúcies, la qual quedà truncada pel rebaix de construir el
ferrocarril de Barcelona a França, sempre enllaçada mitjançant canonada a traves del pont
per enllaçar amb la galeria seccionada en el terme d'Hostalric, les galeries subterrànies
foren construïdes per l'Ajuntament en virtut de Reial Llicència Administrativa, Intendència
General del Principat en 16 d'agost de 1722.
11. NOU ABASTAMENT AIGUA POTABLE (Ref. 13) (Pous vells)
Integrat pel conjunt d’instal·lacions que comprenen 1 pou, caseta en dos grups, motor
bomba de 15 HP elèctrics, dipòsits generals de 600 m3 de capacitat i la xarxa de
canonades d’uralita a pressió i plàstic, la canonada d'elevació que va des del dipòsit al
pou, tenen una longitud de 1.000 metres i 7 cm. de diàmetre, i la distribució parteix del
dipòsit general i es ramifica per tots els carrers d'aquesta vila, tenen una longitud de 3 km,
i és de 6 cm de diàmetre.

12. ESTACIÓ DE BOMBEIG FINAL DEL C. RAVALET
TERRENY ESTACIÓ DEPURADORA ANTIGA(Ref. 15)
Part del solar emplaçat al final del carrer Ravalet de 645,54 m², destinat a la instal·lació
d'una Estació Depuradora, afronta a l'Est amb torrent de les vinyes, a l'Oest amb resta de
finca matriu que se segrega, al Nord amb carretera d'Hostalric a Tossa de Mar i al Sud
amb el riu Tordera.
Classificat com a bé de domini públic de "servei públic".
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Pertany a l'Ajuntament d'Hostalric, per compra a la Sra. Matilde Moysset Viader, senyora
Maria Fulla Mas i Ma. Rosa i Teresa Moysset Fullà, mitjançant escriptura formalitzada pel
Notari d’Arbúcies Josep Ignacio Navas Oloriz, en data de 10 d'abril de 1979.
Inscrit en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al tom 1549, llibre 39
d’Hostalric, foli 150, finca 1572, inscripció 1a. en data 12 de juny de 1980.
ESTACIÓ DE BOMBEIG D’AIGÜES RESIDUALS(Ref.20)
Antiga depuradora d'aigües residuals del Municipi d'Hostalric, afronta a l'Est amb torrents
de les vinyes, a l'Oest amb hereus de Francesc Moysset, al Nord amb carretera
d'Hostalric, a Tossa de Mar, i al Sud amb el Riu Tordera. En l’actualitat s’utilitza com
estació de bombeig de les aigües residuals de la vila per enviar-les a la nova estació
depuradora.
Classificat com a bé de domini públic servei públic.
Valor cadastral conjunt, any 2017: 136.002,70€
Referència cadastral: 0716301DG7201N0001IR
13. CEMENTIRI MUNICIPAL (Ref. 17)
Recinte del Cementiri i terreny que l'envolta, emplaçat a la Via Romana núm. 54, de
superfície total 3.127,68 m², afronta al Nord amb Ma. Rosa Humet Comas, al Sud, Est i
Oest amb terrenys de propietat Municipal.
Classificat com a bé de domini públic "de servei públic", pertany a l'Ajuntament d'Hostalric,
el terreny per donació del Sr. Higini Negre Manció i sobre el mateix l'Ajuntament va
procedir a l'edificació del Cementiri.
Inscrit en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al volum 1.481, llibre
139 d'Hostalric, foli 139, finca núm. 1.495, inscripció 1a. en data 22 d’abril de 1979.
Valor cadastral, any 2017: 1.128,079,10€
Referència cadastral: 9215212DG6291N0001ZT
14. PLAÇA DEL BON REPÒS
MAJOR PART DEL SOLAR DESTINAT A LA PLAÇA DEL BON REPÒS (Ref. 18)
Terreny emplaçat en aquest terme amb una superfície de 3.011 m², destinats a la futura
construcció d'una plaça pública, afronta al Nord amb el Sr. Josep Comas, avui carrer Mn.
Cinto Verdaguer, i amb el Sr. Josep Ma. Domingo Puertas, a l'est amb Ma. Rosa Humet i
Comas, al sud amb cementiri municipal, i part amb el senyor Josep Salvañà i Giol i a l'oest
amb Josep Salvañà i Giol, i Sr. José Luis Gomez Rodríguez.
Classificat com a bé de domini públic "de servei públic", pertany a l'Ajuntament d'Hostalric,

9

per compra a la Sra. Joaquima Codina Climent, segons escriptura autoritzada pel Notari
d'Arbúcies Sr. Josep-Ignasi Navas Oloriz, en data 19 d'octubre de 1979.
Inscrita en el registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, en el Tom 461,
llibre 13 d’Hostalric, foli 55, finca 338, inscripció 11a en data 13 d’agost de 1980.
TERRENY AMB DESTÍ A ZONA D'EQUIPAMENTS (PLAÇA DEL BON REPÒS) (Ref. 22)
Terreny situat al carrer Pau Casals, a la part darrera del cementiri municipal limítrof amb
terreny de propietat de l'Ajuntament, d'una superfície de 500 m².
Classificat com a bé de domini públic, "servei públic". Adquirit per donació d'en Josep
Salvañà Giol i acceptat per l’Ajuntament Ple en sessió de 21 de novembre de 1986,
havent-se formalitzat l’escriptura pública pel Notari d’Arbúcies senyor EMILIO
SANCHEZ-CARPINTERO ABAD, en data 23 de gener de 1987.
Inscrit en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al Tom 2141, llibre 46,
foli 136, finca 1808, inscripció 1a en data 15 d’abril de 1987.
TERRENY DESTINAT A PLAÇA MUNICIPAL AL COSTAT DEL CEMENTIRI (Ref. 19)
Terreny emplaçat a la zona de "La Conna" situat en l'angle format pels carrers Jacint
Verdaguer i Via Romana que té una superfície de 1.250 m², i quins termes són: al Nord
amb l'esmentat carrer Jacint Verdaguer, a l'Est amb Via Romana, al Sud amb el Cementiri
Municipal, i a l'Oest amb terrenys de l'Ajuntament.
Classificat com a bé de domini públic "servei Públic", pertany a l'Ajuntament d'Hostalric per
donació de la Sra. Ma Rosa Humet Comas, segons escriptura atorgada en data 21 de
maig de 1980 pel Notari d'Arbúcies Sr. José-Ignacio Navas Oloriz.
Inscrit en el Registre de la Propietat del Partit, al volum 1549, llibre 39 d'Hostalric, Foli 236,
Finca número 1.600, Inscripció 1a en data 15 de Gener de 1.981.
Valor cadastral, any 2017: 291.016,98€
Referència cadastral: 9215211DG6291N0001ST
15. TERRENYS AMB DESTÍ A PARC C. PAU CASALS(Ref. 21)
Terreny situat a la zona de "La Conna" entre els carrers Pau Casals, Canigó i Joan
Maragall d'una superfície de 500 m², i que configura un espai quadrat, a l'extrem de l'illa on
pertany.
Classificat com a bé de domini públic "servei públic". Adquirit per donació d'en Josep
Salvañà Giol i acceptat per l'Ajuntament Ple en sessió de 21 de novembre de 1.986,
havent-se formalitzat l’escriptura pública pel Notari d’Arbúcies senyor Emilio
Sanchez-Carpintero Abad en data 23 de gener de 1987.
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Inscrit en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al Tom 2141, llibre 46
d’Hostalric, foli 130, finca 180, inscripció 1a en data 15 d’abril de 1987.
Valor cadastral, any 2017: 53.225,87€
Referència cadastral: 9214601DG6291S0001YD
16. PAS PEATONAL RAVALET 92 (Ref.23)
Pas peatonal que dona pas a la vessant sud del solar en el rost que limita amb el Riu
Tordera, i que està emplaçat front al carrer Ravalet número 107. Medeix 3 metres
d'amplada per 16 de fons o sia 48 m². Limita al Nord amb el carrer Ravalet per la dreta i
l'esquerra amb la resta de la finca matriu de la que se segrega i al Sud amb Riu Tordera.
Classificat com a bé de domini públic, pertany a l'Ajuntament per donació del Sr. Jaume
Ridorsa Roura acceptada i ratificada pel Notari d'Arbúcies Sr. Emili Sánchez Carpintero
Abad en data 28 d'octubre de 1987.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners en el Tom, 2184, llibre
47 d’Hostalric, foli 69, finca 1830, inscripció 1a, de data 27 de novembre de 1987.
17. VIAL POETA RUYRA UNITAT D'ACTUACIO NÚMERO 7 (Ref. 24) (Illa zona
verda)
Peça de terra d'una superfície de 1.160 m² destinada a vials que correspon part a la
prolongació del Passeig Poeta Ruyra i part al carrer Joan Maragall.
Classificat com a bé de domini públic, pertany a l'Ajuntament per donació del senyor Josep
Maria Pous i Layret, acceptada per l'Alcaldia davant del Notari Emilio Sánchez-Carpintero
Abad, mitjançant escriptura pública de data 29 de juny de 1990.
Inscrit en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom, 2240, llibre 49
d’Hostalric, foli 103, finca 1916 inscripció 1a de data 11 d’octubre de 1989
18. ZONA VERDA PLAÇA BISBE CODINA (Ref. 25)
Peça de terra de 1.160 m² destinada a zona verda, de figura triangular els límits de la qual
son al Nord Plaça Pública, Sud amb el carrer Joan Maragall, a l'Est carrer Montnegre, i a
l'Oest amb el carrer Àngel Guimerà.
Classificat com a bé de domini públic. Pertany a l'Ajuntament per donació del senyor
Josep Maria Pous i Layret, acceptada per l'Alcaldia davant del Notari Emilio
Sanchez-Carpintero Abad, mitjançant escriptura pública de data 29 de juny de 1990.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al Tom 1312, llibre 33
d’Hostalric, foli 46, finca 1071. inscripció 2a de data 11 d’octubre de 1989.
S’hi han instal·lat aparells de jocs infantils.
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Valor cadastral, any 2017: 23.101,86€
Referència cadastral: 9114301DG6291S0001WD
19. VIAL UNITAT D'ACTUACIÓ NÚMERO 7 (Ref. 26)
Peça de terra d'una superfície de 2.537 m², destinats a vials que corresponen en part a la
prolongació del Passeig Poeta Ruyra i en part al carrer Joan Maragall.
Classificat com a bé de domini públic, pertany a l'Ajuntament per donació del senyor Josep
Maria Pous i Layret, acceptada per l'Alcaldia davant del Notari Emilio-Sánchez Carpintero
Abad, mitjançant escriptura pública de data 29 de juny de 1990.
Inscrit en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al Tom 2240, llibre 49
d’Hostalric, foli 104, finca 1917, inscripció 1a de data 11 d’octubre de 1989.
20. TORRE DELS FRARES (Ref. 27)
Edifici de forma circular de 33 metres de longitud per 33 metres d'alçada de notable valor
arquitectònic que integrava en altres temps la fortificació que protegia Hostalric en la
vessant del riu Tordera-carretera de Girona. Està ubicada dins d’un solar de 423 metres
quadrats que procedeix la major part de l’enderrocament dels immobles del c. Raval, 58 i
60.
Limita al Nord amb el carrer Raval; a l’Oest amb l’immoble del c. Raval número 59; a l'Est
amb el corredor del carrer Raval, al Sud amb el camí dels Ollers.
Classificat com a bé patrimonial. Pertany a l'Ajuntament per prescripció adquisitiva.
Valor cadastral, any 2017: 28.601,24€
Referència cadastral: 0218131DG7201N0001OR
21. VIAL, APARCAMENT I JARDI URBA UNITAT D'ACTUACIO NUMERO 12 (Ref.
28)
Uns terrenys d'una superfície total de 45.859 m² dels quals 37.435 m² es destinen a viari
peatonal i aparcament i la resta de 8424 m² a jardí urbà. Pertany a l'Ajuntament en virtut
de l'escriptura pública formalitzada pel Notari d'Arbúcies senyor Antonio Roca Araño en
data 21 de novembre de 1990, corresponent a la reparcel·lació de la unitat d'actuació
número 12.
Classificat com a bé de domini públic.
22. UNITAT D’ACTUACIÓ NÚMERO 1.
VIAL I ZONA VERDA UNITAT D'ACTUACIO NUMERO 1 (Ref. 32)
Peça de terra en el terme d'Hostalric, que ocupa una extensió de sis-cents seixanta nou
metres noranta-quatre decímetres quadrats dels quals cent noranta-cinc metres quaranta i
un decímetres quadrats es destinaran a vials i quatre-cents setanta-quatre metres
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cinquanta- tres decímetres quadrats a zona verda. Llinda; al Sud-est amb resta de finca
que se segrega; dreta entrant amb finca de Promotora Montsenyenca S.A., pel fons, amb
finca de Miquel Viarnés i part amb Promotora Montsenyenca, i per l’Oest, amb finca també
de Miquel Viarnés.
Pertany a l'Ajuntament en virtut de l'acceptació de la donació feta pels senyors Joaquim
Barra Lopez, i Rita Canaleta Garriga, formalitzada pel Notari d'Arbúcies senyor Antonio
Roca Araño en data 11 de desembre de 1990.
Inscrit en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al Tom 2302, llibre 51
d’Hostalric, foli 40, finca 1968, inscripció 1a de data 23 d’abril de 1991.
Classificat com a bé de domini públic
VIAL I ZONA VERDA UNITAT D'ACTUACIO NUMERO 1 (Ref. 33)
Porció de terreny, en el terme d'Hostalric, en el paratge denominat Alsina i Pla de Mas
Rovira, que ocupa una extensió de 5.910 m², dels quals 1.315,55 m² es destinaran a vials i
4.594,45 m² a zona verda. Llinda: al Nord, amb carretera C-251 de Granollers a Girona;
Est, part amb resta de finca de l’avinguda del Montseny; Sud, amb Miquel Viarnés i en part
amb resta de finca que es va segregar; i a l'Oest, amb Miquel Viarnés i carretera C-251.
Classificat com a bé de domini públic, pertany a l'Ajuntament en virtut de l'acceptació de la
donació feta pels senyors Societat Promotora Montsenyenca S.A., formalitzada pel Notari
d'Arbúcies senyor Antonio Roca Araño en data 11 de desembre de 1990.
Inscrit en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al Tom 2302, Llibre 51
d’Hostalric, foli 43, finca 1969, inscripció 1a de data 23 d’abril de 1991.
VIAL I ZONA VERDA UNITAT D'ACTUACIO NUMERO 1 (Ref. 33)
Porció de terreny, en terme d'Hostalric, procedent de la finca denominada "Camp d'en
Morull" que ocupa una extensió de 1.001,68 m² que es destinaran a vials, i 578,9 m² a
zona verda. Llinda; pe l’Est, amb finca de Joaquim Barra i Rita Canaleta i en part finca de
Promotora Montsenyenca, pel Sud, amb resta de finca que es va segrega i en part amb els
germans Moysset i amb la carretera comarcal C-251, i pel Nord amb carretera que
condueix d'aquesta Vila a Barcelona i Promotora Montsenyenca S.A.
Classificat com a bé de domini públic, pertany a l'Ajuntament en virtut de l'acceptació de la
donació feta pel senyor Miquel Viarnes Masso, formalitzada pel Notari d'Arbúcies senyor
Antonio Roca Araño en data 11 de desembre de 1990.
Inscrit en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al Tom 2302, llibre 51
d’Hostalric, foli 49, finca 1971, inscripció 1a de data 23 d’abril de 1991.
VIAL I ZONA VERDA UNITAT D'ACTUACIÓ NUMERO 1 (Ref. 34)
Porció de terreny, en terme d'Hostalric, que ocupa una extensió de 2.888,49 m², dels quals
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721,36 m² es destinaran a vials i 2.107,3 m² a zona verda. Llinda: al Nord, amb finca de
Miquel Viarnes; a l'Est, amb resta de finca i en part amb Avinguda del Montseny; al Sud,
amb finca de Josep Boix, i a l'Oest amb carretera comarcal C-251.
Classificat com a bé de domini públic, pertany a l'Ajuntament en virtut de l'acceptació de la
donació feta pels senyors Lluisa Agusti Campa, Maria Lluisa Moysset Agusti i Maria Irene
Moysset Agusti, formalitzada pel Notari d'Arbúcies senyor Antonio Roca Araño, en data 11
de desembre de 1990.
Inscrit en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al Tom 2302, llibre 51
d’Hostalric, foli 54, finca 1973, inscripció 1a, de data 23 d’abril de 1991.
23. NOVA CANONADA D'IMPULSIÓ D'AIGUA I POU (Ref. 34)
Consisteix en una caseta per ubicació del nou pou pel subministrament d'aigua potable
a la població, emplaçat a la Riera d'Arbúcies proper a la zona esportiva municipal, la
canalització de la canonada d'impulsió fins al dipòsit del Castell, instal·lació elèctrica i
equip d'impulsió. Les obres d'instal·lació s'han realitzat durant l'exercici de 1991.
Valoració:

157.459,94€

24. TERRENYS ESTACIÓ DEPURADORA D’HOSTALRIC
TERRENY DEPURADORA LA CONNA (Ref. 35)
Peça de terra, emplaçada en el terme municipal d'Hostalric, que ocupa una superfície de
4.660 m², emplaçada al paratge del Basso d'en Coll. Limita al Nord amb Josefa Rabassa
Puigjermanal i Montserrat Rabassa Puigjermanal, i pel sud, est i oest amb la finca de la
que es segrega propietat d'en Josep Ma Serra Martinez.
Classificat com a bé patrimonial de propi, adquirit per construir-hi una depuradora d'aigües
residuals. Pertany a l'Ajuntament per expropiació de data 23 d’abril de 1992, de 4.660 m² a
En Josep Ma Serra Martinez.
Inscrit en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 2302, al llibre 5
d’Hostalric, foli 158, finca 2007, inscripció 1a de data 8 de juliol de 1992.
TERRENY DEPURADORA LA CONNA (Ref. 36)
Peça de terra emplaçada en el terme municipal d'Hostalric, que ocupa una superfície de
3.653 m², emplaçada al paratge del Basso d'en Coll. Limita al Nord amb la finca de la que
es segrega propietat de Montserrat Rabassa Puigjermanal, per l’Oest amb Josefa
Rabassa Puigjermanal i pel Sud i Est amb Josep Ma. Serra Martinez.
Classificat com a bé patrimonial de propi, adquirit per construir-hi una depuradora d'aigües
residuals.
Pertany a l'Ajuntament per expropiació de data 23 d’abril de 1992, de 3.653 m² a
Montserrat Rabassa Puigjermanal.
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Inscrit en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al Tom 2302, llibre 51
d’Hostalric, foli 159, finca 2002, inscripció 1a de data 8 de juliol de 1992.
TERRENY DEPURADORA LA CONNA.
Peça de terra emplaçada en el terme municipal d'Hostalric, que ocupa una superfície de
1.739 m², emplaçada al paratge del Basso d'en Coll. Limita al Nord amb la finca de la que
se segrega propietat de Josefa Rabassa Puigjermanal, per l’Est amb Montserrat Rabassa
Puigjermanal, i pel Sud i l'Oest amb Josep Ma Serra Martinez.
Classificat com a bé patrimonial de propi, adquirit per construir-hi una depuradora d'aigües
residuals.
Pertany a l'Ajuntament per expropiació de data 23 d’abril de 1992, de 1.739 m² a Josefa
Rabassa Puigjermanal.
Inscrita en el Registre de la propietat de Santa Coloma de Farners, al Tom 2302, llibre 51
d’Hostalric, foli 157, finca 2006, inscripció 1a de data 8 de juliol de 1992.
Valor cadastral conjunt, any 2017: 202.683,42€
Referència cadastral: 002500100DGB0001DX
25. CASA C. RAVALET 71 (Ref. 38)
Una casa de planta baixa i dos pisos, emplaçada en el carrer Revelat núm. 71 de la vila
d'Hostalric, d'una superfície de 182 m² construïts a la planta baixa, i 115 m² al 1r i 2n pis.
Limita per la dreta entrant amb casa de Gines Pérez Fabra, per l'esquerra amb hereus de
Joaquima Codina Climent i per darrera amb l’av. Coronel Estrada, 53.
Classificat com a bé patrimonial de propi adquirit per instal·lar-hi un Casal de Joventut i
Magatzem Municipal. Pertany a l'Ajuntament d'Hostalric, per expropiació de data 11 de
desembre de 1992 dels senyors Juan Reche Martos i Carmen Escamilla Ferrer.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al llibre 2370, llibre 54
d’Hostalric, foli 88, finca 398, inscripció 11, de data 21 de gener de 1993.
Valor cadastral, any 2017: 90.176,50€
Referència cadastral: 0417231DG7201N0001GR
26. FINQUES TORRE D’ARARÀ
PATI ACCÉS TORRE D’ARARÀ, CARRER MAJOR NÚM 124 (Ref. 39)
Una casa en estat ruïnós, emplaçada a Hostalric, al carrer Major núm. 124, d'una extensió
de 37 m², que limita al front amb la casa de Josep Ararà, per la dreta amb Josep Barber
Soler, per l'esquerra amb Ramon Riera, i pel Nord, amb la muralla de la vila d'Hostalric.
Classificat com a bé patrimonial de propi, adquirit por poder executar les obres
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d'intervenció a la muralla que promou la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.
Pertany a l'Ajuntament d'Hostalric per expropiació de Paula Fernandez Saballera, en
Fernando Montalvo Fernandez, i en Pablo Montalvo Fernandez, segons acords del Ple de
l'Ajuntament de data 23 de març de 1993.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al volum 2370, llibre
54, foli 140, finca 415, inscripció 9 de data 18 de maig de 1993.
PATI 40 M² CASA CARRER MAJOR NUMERO 122 (Ref.40)
Una superfície de 40 m² del pati de la casa emplaçada al carrer Major número 122. Limita
al Sud amb el referit carrer Major, per l'Oest amb la casa de Carme Masó i Nonell, a l'Est
amb la muralla i pel Nord amb els successors de Salvador Batlle i Rios.
Classificat com a bé patrimonial de propi, adquirit per l'Ajuntament per poder executar les
obres d'intervenció a la muralla que promou la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya.
Pertany a l'Ajuntament d'Hostalric, per expropiació en data 7 de juliol de 1993 al Sr. Jaume
Vila Besoli, segons acord del Ple de la corporació municipal d’11-6-1993.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, per nota al marge de la
inscripció 5a, de la finca 456, foli 75, llibre 50 d’Hostalric, al Tom 2258, llibre 19 d'Hostalric,
foli 222, finca 456, inscripció 4a.
Valor cadastral del conjunt, any 2017: 70.667.62€
Referència cadastral: 9818509DG6291N0001MT
27. VIALS I PLAÇA A LA CONNA. (VISTARAMA) (Ref.41)
Solar de 1.310 m², del qual 974,70 m² es destinen a vials i la resta, 336 m², a plaça pública
emplaçada al sector de la Conna, els límits de la qual són:
- Nord: amb finca que es va segregar propietat d’Habitatges la Conna, SL; inscrita al
tom 2.370, llibre 54 d’Hostalric, foli 79, finca número 1.288.
- Est: amb vial de nova construcció.
- Oest: amb vial de nova construcció.
- Sud: amb edifici plurifamiliar amb l’adreça de l’avinguda Montseny, 17
Pertany a l’Ajuntament en virtut de l’acta de cessió signada pels senyors Salvador Boada
Massanella i Joan Serrat i Solar, el dia 26 de maig de 1994, en compliment de l’acord de la
Comissió de Govern de data 17 de maig de 1994.
S’hi han instal·lat aparells de jocs infantils.
28. RAMBLA I ZONA VERDA A LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚMERO 6 (Ref.45)
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Peça de terra, emplaçada en el terme municipal d’Hostalric, d’una superfície de 5.162 m²;
destinada a zona verda i rambla, a la unitat d’actuació número 6 i que consta inscrita en el
Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al tom 2442, llibre 57, foli 178, finca
2164, inscripció 1a, de data 19 de setembre de 1995.
Classificat com a bé de domini públic i ús públic. Pertany a l’Ajuntament per donació de la
senyora Maria Rosa Humet Comas, formalitzada en escriptura pública davant del Notari
d’Arbúcies, senyor Antonio Valcarcel Sánchez, en data 4 de maig de 1995.
Pendent recepció de les obres d’urbanització
29. FINQUES DESTINADES A ESPAIS LLIURES PÚBLICS A LA UA NÚM. 11
(Ref.46)
FINQUES DE SERVEIS GENERALS
Finca 1. Descripció: Solar edificable d’ús per serveis generals. Extensió superficial
2.300m². Limita al Nord i Oest amb la parcel·la tres de la present reparcel·lació; Sud
mitjançant camí de vianants amb el riu Tordera, i a l’Est amb un camí de vianants. Té
forma irregular.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al Tom 2519, Llibre 60
d’Hostalric, Foli 13, Finca núm. 2.184, Inscripció 1a.
Càrregues: Lliure de càrregues.
FINQUES D'ESPAIS LLIURES PÚBLICS
Finca 2. Descripció: Solar destinat a espais lliures superficial 33.950 m². Limita al Nord
amb un vial de la present reparcel·lació; al Sud amb la riera d’Arbúcies i el riu Tordera; a
l’Est amb la riera d’Arbúcies; i a l’Oest amb el vial de la prolongació del carrer Germans
Valls i un camí de vianants. Té forma irregular.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al Tom 2519, Llibre 60,
Foli 16, Finca número 2185, Inscripció 1a.
Càrregues: Per raó de procedència es troba afecta a la servitud de pas de la xarxa
soterrània del gasoducte a favor de "Catalana de Gas, SA", en una longitud de dos-cents
cinquanta metres i cinquanta centímetres lineals per tres metres d’amplada tal i com
consten en les inscripcions de procedència.
Finca 3. Descripció: Solar destinat a espais lliures. Extensió superficial 8.075 m². Limita al
Nord i Sud amb un vial de la present reparcel·lació; a l’Est amb la riera d’Arbúcies; i a
l’Oest amb un vial de prolongació del carrer Germans Valls. Té forma irregular.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al Tom 2519, llibre 60
d’Hostalric, Foli 19, Finca 2186, Inscripció 1a.
Càrregues. Per raó de procedència es troba afecta a la servitud de pas de la xarxa
soterrània del gasoducte a favor de "Catalana de Gas, S.A.", en una longitud de tres-cents
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seixanta-un metres lineals per tres metres d’amplada tal i com consta en la inscripció de
procedència.
Finca 4. Descripció: Solar destinat a espais lliures. Extensió superficial 1.465 m². Limita al
Nord amb la carretera de Girona a Sant Celoni; al Sud amb un vial de la present
reparcel·lació; a l’Est amb la riera d’Arbúcies; i a l’Oest amb el límit de la reparcel·lació. Té
forma irregular.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al Tom 2519, Llibre 60,
Foli 22, Finca número 2187, Inscripció 1a.
Càrregues. Lliure de càrregues.
Finca 5. Descripció: solar destinat a espais lliures. Extensió superficial 2.695 m². Limita al
Nord i Sud amb un vial de la present reparcel·lació; a l’est amb la prolongació del carrer
Germans Valls; i a l’Oest amb les parcel·les vuit i deu de la reparcel·lació. Té forma
irregular.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al Tom 2519, llibre 60
d’Hostalric, Foli 25, Finca número 2188, inscripció 1a.
Càrregues. Es troba afectada per a la servitud de pas de canonades de desaigües,
elèctriques, i de conduccions d’energies en sentit nord-sud, a tot el llarg dels dos-cents
vuitanta-cinc metres lineals confrontants amb les parcel·les privades industrials, quina
servitud queda establerta a favor de DARSOC corresponent a la parcel·la tres de la
present reparcel·lació.
Finca 6. Descripció: solar destinat a espais lliures. Extensió superficial 2.000 m². Limita al
Nord i Sud amb el vial de la reparcel·lació; a l’Est amb la prolongació del carrer Germans
Valls; i a l’Oest amb les parcel·les quatre i sis de la reparcel·lació. Té forma irregular.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa de Farners, Tom 2519, Llibre 60, Foli 28,
Finca número 2189, Inscripció 1a.
Càrregues. Es troba afectada per a l servitud de pas de canonades de desaigües,
elèctriques, i de conduccions d’energies en sentit nord-sud, a tot el llarg dels dos-cents
quinze metres lineals confrontants amb ales parcel·les privades industrials, quina servitud
queda establerta a favor de DARSOC corresponent a la parcel·la tres de la present
reparcel·lació.
Finca 7. Descripció: Solar destinat a espais lliures. Extensió superficial 1.465 m². Limita al
Nord, Sud, Est i Oest amb un vial de la present reparcel·lació. Té forma circular.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 2159, Llibre 60
d’Hostalric, foli 31, Finca número 2190, inscripció 1a.
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Càrregues. Es troba afectada per a la servitud de pas de canonades de desaigües,
elèctriques, i de conduccions d’energies en sentit nord-sud, a tot el llarg del seu diàmetre,
quina servitud queda establerta a favor de DARSOC corresponent a la parcel·la tres de la
present reparcel·lació.
XARXA VIÀRIA
Finca 8. Descripció: Xarxa viària de la unitat d’actuació número 11, formada per la
prolongació del carrer Germans Valls, carrer Ignasi Sagnier, i vials de nova creació, els
límits estan especificats en la definició física de cadascuna de les disset finques
relacionades en aquest capítol, amb una extensió superficial de 22.160 m².
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al Tom 2519, Llibre 60
d’Hostalric, Foli 34, Finca número 2191, Inscripció 1a.
Càrregues. Es troba afectada per a la servitud de pas de canonades de desaigües,
elèctriques, i de conduccions d’energies en sentit nord-sud, a tot el llarg del vial
confrontant amb les parcel·les privades, quina servitud queda establerta a favor de
DARSOC corresponent a la parcel·la tres de la present reparcel·lació.
Pertanyen aquestes finques a l’Ajuntament en virtut del projecte de reparcel·lació, aprovat
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 31 de març de 1995, que
fou confirmat per l’acord de la comissió d’urbanisme de Girona, de data 3 de maig de
1995.
Actualment està pendent d’inscriure aquestes finques en el registre de la propietat de
Santa Coloma de Farners.
Classificat com a bé de domini públic.
Valor d'adquisició: 0€
30. FINQUES DESTINADES A ESPAIS PÚBLICS A LA UA9 (Ref.47)
Finques destinades a espais lliures públics i protecció de vials.
Finca 1. Descripció: Parcel·la de terreny d’extensió superficial 2.618 m². Limita al Nord
amb el carrer Turó de l’Home; al Sud amb l’avinguda Fortalesa; a l'est amb el carrer Núria i
a l’Oest amb la parcel·la quaranta-quatre de la present reparcel·lació que correspon a
equipaments públics. Té forma irregular.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 2583, Llibre 62
d’Hostalric, foli 49, finca número 2270, inscripció 1a.
Càrregues: Lliure de càrregues.
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Finca 2. Descripció: Parcel·la de terreny d’extensió superficial 3.745 m². Limita al Nord
amb l’avinguda del Coronel Estrada; al Sud amb el carrer Turó de l’Home a l’Est amb la
parcel·la vint-i-nou de la present reparcel·lació i a l’Oest amb parcel·les vint-i-vuit i
vint-i-cinc de la reparcel·lació. Té forma irregular.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 2583, Llibre 62
d’Hostalric, foli 52, finca número 2271, inscripció 1a.
Càrregues. Lliure de càrregues.
Finca 3. Descripció: Parcel·la de terreny d’extensió superficial 265 m². Limita al Nord amb
parcel·les set i vuit de la present reparcel·lació; a l’Est amb parcel·la vuit de la present
reparcel·lació; i al Sud i Oest amb el carrer Turó de l’Home. Té forma irregular.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 2583, Llibre 62
d’Hostalric, foli 55, finca número 2272, inscripció 1a.
Càrregues. Lliure de càrregues.
Finca 4. Descripció: Parcel·la de terreny d’extensió superficial 4.320 m². Limita al Nord
amb l’avinguda del Coronel Estrada; al Sud amb parcel·les disset, divuit, dinou i part de la
vint de la present reparcel·lació, a l’Est amb parcel·la vint-i-sis de la reparcel·lació i a l’Oest
amb vial de nova creació. Té forma irregular.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 2583, Llibre 62
d’Hostalric, foli 58, finca número 2273, inscripció 1a.
Càrregues. Lliure de càrregues.
31. FINQUES DESTINADES A EQUIPAMENTS PÚBLICS I SOCIALS (Ref.48)
Finca 1. Descripció: Solar edificable destinat a usos d’equipaments públics i socials.
Extensió superficial 1.957 m². Limita al Nord amb el carrer Turó de l’Home; al Sud amb
l’avinguda Fortalesa, a l’Est amb zona verda i a l’Oest amb pas peatonal de nova creació.
La seva forma és rectangular.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 2583, Llibre 62
d’Hostalric, foli 61, finca número 2274, inscripció 1a.
Valor cadastral, any 2017: 113.121,85€
Referència cadastral: 9317601DG6291N0001DT
XARXA VIÀRIA.
Descripció: Xarxa viària de la unitat d’actuació número 9, formada pels vials perifèrics i el
vial central de nova creació, prolongació del carrer Turó de l’Home, amb els corresponents
enllaços amb l’avinguda Fortalesa, quins límits estan especificats en la definició física de
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cadascuna de les quaranta-quatre finques relacionades en aquest capítol, amb una
extensió superficial de 14.094 m².
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 2583, Llibre 62
d’Hostalric, foli 64, finca número 2275, inscripció 1a.
Càrregues. Lliure de càrregues.
Pertanyen aquestes finques a l’Ajuntament en virtut del projecte de reparcel·lació de la
unitat d’actuació número 9, aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia 31 de març de 1995, que fou confirmat per l’acord de la comissió
d’urbanisme de Girona, en data 3 de maig de 1995.
Classificat com a bé de domini públic de servei públic.
32. SOLAR EDIFICABLE A L’AVINGUDA CORONEL ESTRADA NÚMERO 46
(Ref.50)
Solar situat a la urbanització Rabassa d’Hostalric, amb front al carrer número tres, de
superfície uns 58,87 m². Limita: pel front, en línia de set metres, cinquanta centímetres
amb el carrer tres de la Urbanització (avui carretera d’Hostalric a Tossa); esquerra entrant
en línia de set metres vuitanta-cinc i dreta en igual línia a l’anterior amb la resta de la finca
matriu i fons en línia de la façana amb un altre finca de la senyora Maria Negre Pallí.
Classificat com a bé de propis, pertany a l’Ajuntament en virtut de l’escriptura de donació
atorgada pel senyor Ramon Llorens Pagès, mitjançant escriptura de data 15 de març de
1996 formalitzada pel Notari d’Arbúcies, Fernando de Paralta Ortega.
Inscrita en el registre de la propietat de Santa Coloma de Farners, tom 1083, llibre 28
d’Hostalric, foli 146, finca 712, inscripció 1a.
Valor cadastral, any 2017: 24.997,15€
Referència cadastral: 0417314DG7201N0001SR
33. VIALS I ZONES VERDES PLA PARCIAL DE L’ESTACIÓ (Ref.51)
a. Porció de terreny de figura circular de 102 m², destinada a zona verda
pública, situada entre el carrer Baixada de l’Estació i l’avinguda Coronel
Estrada.
b. Porció de terreny de figura trapezoïdal de 1.650 m² de superfície, destinada
a zona verda pública, situada en la zona oest del polígon d’actuació entre
els carrers; camí de l’Estació i Baixada de l’Estació.
c. Porció de terreny de figura irregular de 2.523 m² de superfície, destinada a
zona verda pública, limita: al Sud, amb l’avinguda Coronel Estrada: al Nord,
amb les parcel·les dotze i tretze: a l’Est, amb escales que comuniquen a
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l’avinguda Coronel Estrada i el carrer Sieira Sanmartín; i a l’Oest, amb la
parcel·la u i en una petita part amb la baixada de l’estació.
d. Porció de terreny de figura irregular de 2.382 m² de superfície, destinada a
zona verda pública, limita: al Sud, amb l’avinguda Coronel Estrada; al Nord,
amb la parcel·la onze i vuit: a l’Oest, amb escales que comuniquen
l'avinguda Coronel Estrada i al carrer Sieira Sanmartín; i a l’Est, amb el
límit del polígon d’actuació.
e. Porció de terreny de figura irregular de 5.217 m² de superfície, destinada a
zona verda pública, limita: al Nord, amb el límit del polígon d’actuació; al
Sud, amb el carrer Josep Forner; a l’Est, amb el camí de Massanes; i a
l’Oest, amb el límit del polígon d’actuació.
f.

Porció de terreny de figura ovalada de 435 m² de superfície, destinat a
zona verda pública, situada entre els carrers Josep i Baixada de l’Estació.

g. Porció de terreny de figura irregular de 1.983 m² de superfície, destinada a
zona d’equipaments públics, situada entre els carrers Sieira Sanmartín i les
parcel·les tres, quatre i cinc.
Valor cadastral, any 2017: 27.342,04€
Referència cadastral: 9619306DG6291N0001OT
Sistemes de vials amb un total de 14.073 m², integrats pel camí de Massanes que es troba
al costat del límit Est de la zona d’actuació, i el camí de l’Estació que es troba junt al límit
Oest de la unitat d’actuació, altre vial paral·lel a ell i a la zona que encercla dues illes al
Nord i Sud de la zona entre ells, així com dos vials que arranquen de la illeta Nord,
anomenada abans, un d’ells paral·lels a l'espai verd que els separa pel Nord del límit de la
zona d’actuació, i l’altre que transcorre més cap al Sud i forma una gran corba que delimita
una illa edificable junt amb l’anterior vial, passant desprès a canviar de direcció fins unir-se
amb la confluència del límit Sud de la zona d’actuació i el camí de Massanes, de la zona
corba, abans dita, surt un camí peatonal amb escales que comunica amb l’avinguda
Coronel Estrada.
Inscrita en el registre de la propietat de Santa Coloma de Farners, tom 2519, llibre 60
d’Hostalric, foli 86, finca 2208, inscripció 1a.
Classificat com a bé públic.
34. SOLAR LÍMITROFE A LA ANTIGA PISCINA (Ref.52)
Tros de terreny, conegut per l’Hort de les Ànimes o del Rector de Ramiyó, del terme
Municipal d’Hostalric, de superfície de 1.007,13 m², encara que en el registre figura la seva
superfície amb 647 m².
Limita: A l’Est, amb l’Ateneu Popular d’Hostalric; al Sud, amb José Boada; al Nord, amb
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zona urbana del municipi d’Hostalric i a l’Oest, amb finca del senyor Vilaseca.
Es fa constar que els terrenys de pertinència d’aquesta finca i dintre dels seus límits, està
constituïda la carretera que des de la Plaça dels Bous, i creuant el meritat camí dels
Ollers, condueix al molí i edifici en que aquest es troba instal·lat.
Inscripció: Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al Tom 559,
Llibre 16 d’Hostalric, Foli 166, Finca 130.
35. ADQUISICIÓ FINCA DE CAN LLENSA (Ref. 55)
Urbana: Finca anomenada la Fabrica, coneguda per “CAN LLENSA” de dos mil quatrecents vuit metres quadrats, composta de l’hort, bosc d’acàcia i pati en el qual existeixen les
següents edificacions.
Edifici principal, amb soterranis, planta baixa i pis, de 180 m², un altre cos d’edifici annexa,
amb planta baixa i terrassa, de 67 m²; un altre local a la part del jardí, de planta baixa de
28 m²; un altra local antic, sala de màquina de fabricació de taps de suro, de planta baixa i
pis de 36 m². En realitat i segons recent amidament la superfície real física és de 3.403 m².
Limita: Nord, Teresa Montjé, mitjançant el Camí dels Ollers, del senyor Josep Planeta,
Justa Angles i Josefa Masso; Sud, el riu Tordera; l’Est, Maria del Socorro Mascorda; i a
l’Oest, Mariano Piguillem.
Inscripció: En el registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al Tom 912, Llibre
26 d’Hostalric, Foli 23, Finca número 578.
Pertany a l’Ajuntament mitjançant escriptura de compravenda davant el notari d’Arbúcies
en data 19 de febrer de 1999.
Valor cadastral, any 2017: 929.736,82€
Referència cadastral: 0217203DG7201N0001ZR
36. PARC INFANTIL DARRERA DE L’EDIFICI DE L’AV. CORONEL ESTRADA, 317
Porció de terreny no edificable, situada al darrere del conjunt immobiliari d’Hostalric amb
front a l’Avinguda Coronel Estrada, número 317, de superfície dos mil cinc-cents metre
quadrats. Confronta: a l’Est, amb parcel·la vint-i-vuit; al Sud, amb parcel·les vint-i-ú, vint-idos i vint-i-tres; a l’Oest, amb parcel·la vint-i-sis; i al Nord, amb el conjunt immobiliari.
L’accés a aquesta finca es fa des de l’Avinguda Coronel Estrada, mitjançant rampa i en
ella s’han col·locat dos bancs per asseure i uns jocs infantils, ja que es destinarà a parc
infantil.
Pertany a l’Ajuntament per cessió gratuïta.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3074, Llibre 91
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d’Hostalric, foli 37, finca número 3296, inscripció 1a.
Valor cadastral, any 2017: 2.006428,82€
Referència cadastral: 9318820DG6291N0001TT
37. PARCEL·LA DE TERRENY A L’AV. CORONEL ESTRADA, 130
Urbana: Porció de terreny no edificable, situada al terme municipal d’Hostalric, amb front a
l’avinguda Coronel Estrada, d’una superfície de nou-cents vint-i-un metres cinquanta-un
decímetres quadrats. Limita: a l’Est, amb finca que adquireix l’Ajuntament d'Hostalric; al
Sud, amb l’avinguda Coronel Estrada; a l’Oest, amb finca urbana de “Promotora de
Inmuebles Hostalric, S.A.; y al Nord, amb la resta de la finca de Salvador Boada.
Pertany a l’Ajuntament per cessió gratuïta.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3074, Llibre 91
d’Hostalric, foli 37, finca número 3296, inscripció 1a.
38. PARCEL·LA DE TERRENY A L’AV. CORONEL ESTRADA, 128
Urbana: Porció de terreny no edificable, situada al terme municipal d’Hostalric, amb front a
l’avinguda Coronel Estrada i a la carretera d’Hostalric a l’estació de ferrocarril, de
superfície de quatre-cents trenta-set metres dos decímetres quadrats. Limita: al Sud, amb
l’avinguda Coronel Estrada; a l’Oest, amb la carretera d’Hostalric a l’estació de ferrocarril;
a l’Est, amb finca que ha adquirit l’Ajuntament d'Hostalric; i al Nord, amb finca de Firina,
S.L. de la que aquesta es segrega.
Pertany a l’Ajuntament per cessió gratuïta.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3074, Llibre 91
d’Hostalric, foli 161, finca número 3336, inscripció 1a.
Valor cadastral, del conjunt, any 2017: 34.908,13€
Referència cadastral: 9319823DG6291N0001FT
39. PARCEL·LA DE TERRENY A LA UA4 (PL. 1r DE MAIG)
Urbana: Porció de terreny no edificable, situada al terme municipal d’Hostalric, coneguda
com a plaça 1r de maig.
Pertany a l’Ajuntament per cessió gratuïta.
40. SOLAR AL C. CASANOVAS, 5
Urbana: Porció de terreny no edificable, situada al terme d’Hostalric, entre els carrers
Carles Rahola, Rafael Casanovas i Puigmal, de superfície sis-cents quaranta-quatre
metres, quinze decímetres, quadrats. Està travessada per un camí de vianants. Confronta:
a l’Est, amb carrer de Puigmal; al Sud, amb el carrer Rafael Casanovas; a l’Oest, amb el
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carrer Carles Rahola; i al Nord, amb finca de Teresa Monrabà Nualart, un camí privat d’un
Bloc de pisos i amb finca de la senyora Rosa Humet o els seus successors.
Pertany a l’Ajuntament per cessió gratuïta.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3159, Llibre 95
d’Hostalric, foli 127, finca número 3473, inscripció 1a.
Valor cadastral, any 2017: 8.119,76€
Referència cadastral: 9015804DG6291N0001HT
41. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 2
Urbana. Porció de terreny de 23,59 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 2, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 4, i per l’esquerra entrant, Oest, amb plaça pública anomenada dels Bous.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 55, finca número 3290, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 3.567,99 €
42. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 4
Urbana. Porció de terreny de 15,77 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 4, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 6, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 2.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 49, finca número 3684, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 2.385,21€.
43. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 6
Urbana. Porció de terreny de 18,80 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 6, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 8, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer Major
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número 4.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 65, finca número 3700, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 2.843,50 €.
44. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 8
Urbana. Porció de terreny de 31,99 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 8, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 10, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 6.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 53, finca número 3688, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 4.838,49 €.
45. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 10
Urbana. Porció de terreny de 29,32 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 10, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 12, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 8.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 51, finca número 3686, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 6.461,40 €.
46. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 12
Urbana. Porció de terreny de 28,75 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 12, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 14, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
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Major número 10.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 27, finca número 3662, inscripció 1a..
Valor de la indemnització: 5.891,19 €.
47. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 14
Urbana. Porció de terreny de 19,17 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 14, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 16, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 12.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 69, finca número 3704, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 2.899,46 €.
48. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 16
Urbana. Porció de terreny de 24,80 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 16, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 18, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 14.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 45, finca número 3680, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 3.751 €.
49. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 18
Urbana. Porció de terreny de 14,15 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 18, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 20, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 16.
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Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 35, finca número 3670, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 2.140,19 €.
50. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 20
Urbana. Porció de terreny de 17,45 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 20, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 22, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 18.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 94, finca número 3728, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 2.639,31 €.
51. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 22
Urbana. Porció de terreny de 17,25 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 22, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 24, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 20.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Valor de la indemnització: 2.609,06 €.
52. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 24
Urbana. Porció de terreny de 16,39 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 24, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 26, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 22.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 37, finca número 3672, inscripció 1a..
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Valor de la indemnització: 2.478,99 €.
53. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 26
Urbana. Porció de terreny de 15,66 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 26, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 28, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 24.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 57, finca número 3692, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 2.368,58 €.
54. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 28
Urbana. Porció de terreny de 10,25 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 28, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 30, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 26.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 43, finca número 3678, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 1.550,31 €.
55. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 34
Urbana. Porció de terreny de 17,10 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 34, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 36, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 32.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 33, finca número 3668, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 2.586,38 €.
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56. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 36
Urbana. Porció de terreny de 13,49 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 36, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 38, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 34.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Valor de la indemnització: 2.040,36 €.
57. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 38
Urbana. Porció de terreny de 12,86 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Del Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 38, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 40, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 36.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 59, finca número 3694, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 1.945,08 €.
58. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 42
Urbana. Porció de terreny de 20,42 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 42, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 44, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 40.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 41, finca número 3676, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 3.088,53 €.
59. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 44
Urbana. Porció de terreny de 12,14 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
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Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 44, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 46, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 42.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 92, finca número 3726, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 1.836,18 €.
60. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 46
Urbana. Porció de terreny de 23,07 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 46, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 48, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 44.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 90, finca número 3724, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 3.489,34 €.
61. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 48
Urbana. Porció de terreny de 8,58 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 48, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 50, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 52.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 47, finca número 3682, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 1.297,73 €.
62. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 50-52
Urbana. Porció de terreny de 55,50 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 50-52, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
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número 54, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 48”.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 63, finca número 3698, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 8.394,38 €.
63. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 54
Urbana. Porció de terreny de 20,10 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 54, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 56, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 52.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 77, finca número 3712, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 3.040,13 €.
64. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 56
Urbana. Porció de terreny de 25,45 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 56, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 58, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 54.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 29, finca número 3664, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 3.849,31 €.
65. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 58
Urbana. Porció de terreny de 22,48 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 58, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
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número 60, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 56.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 84, finca número 3718, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 3.400,10 €.
66. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 60
Urbana. Porció de terreny de 25,64 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 60, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 62, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 58.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 88, finca número 3722, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 3.878,05 €.
67. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 62
Urbana. Porció de terreny de 26,30 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 62, per la dreta entrant, Est, amb Passatge i, a través d’ell, amb porció segregada
de la casa del carrer Major número 64, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció
segregada de la casa del carrer Major número 60.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 86, finca número 3720, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 5.566 €.
68. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 64
Urbana. Porció de terreny de 22,85 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 64, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
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número 66, i per l’esquerra entrant, Oest, mitjançant passatge amb porció segregada de la
casa del carrer Major número 62.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Valor de la indemnització: 3.456,06 €.
69. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 66
Urbana. Porció de terreny de 20,05 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 66, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 68, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 64.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 81, finca número 3716, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 3.032,56 €.
70. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 68
Urbana. Porció de terreny de 19,22 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 68, per la dreta entrant, Est, amb torre de la casa del carrer Major número 70, i per
l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer Major número 66.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 31, finca número 3666, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 2.907,03 €.
71. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 70
Urbana. Porció de terreny de 3,85 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 70, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 72, i per l’esquerra entrant, Oest, amb torre de la casa del carrer Major número 70.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
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Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 67, finca número 3702, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 582,31 €.
72. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 72
Urbana. Porció de terreny de 14,54 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 72, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 74, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 70.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 71, finca número 3706, inscripció 1a..
Valor de la indemnització: 2.199,18 €.
73. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 74
Urbana. Porció de terreny de 28,10 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 74, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 76, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 72.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 73, finca número 3708, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 4.250,13 €.
74. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 76
Urbana. Porció de terreny de 12,80 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 76, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 78, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 74
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
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d’Hostalric, foli 79, finca número 3714, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 1.936 €.
75. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 78
Urbana. Porció de terreny de 17,85 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 78, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 80, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 76.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 39, finca número 3674, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 2.699,81 €.
76. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 80
Urbana. Porció de terreny de 7,96 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 80, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 82, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 78.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 61, finca número 3696, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 1.203,95 €.
77. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 82
Urbana. Porció de terreny de 12,96 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 82, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 84, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 80.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 96, finca número 3730, inscripció 1a.
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Valor de la indemnització: 1.960,20 €.
78. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 84
Urbana. Porció de terreny de 11,90 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 84, per la dreta entrant, Est, amb torre de la casa del carrer Major número 86, i per
l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer Major número 82.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom 3278, Llibre 101
d’Hostalric, foli 75, finca número 3710, inscripció 1a.
Valor de la indemnització: 1.799,88 €.
79. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 88
Urbana. Porció de terreny de 11,62 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 88, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 90, i per l’esquerra entrant, Oest, amb torre de la casa del carrer Major número 86.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Valor de la indemnització: 1.757,53 €.
80. PORCIÓ DE TERRENY DARRERA DEL C. MAJOR, 90
Urbana. Porció de terreny de 15,61 m². que dóna front a via pública municipal, avui
coneguda com a Av. Coronel Estrada. Confronta al front, Nord amb Avinguda Coronel
Estrada, al fons, Sud, amb finca matriu de la que se segrega, casa del carrer Major
número 90, per la dreta entrant, Est, amb porció segregada de la casa del carrer Major
número 92, i per l’esquerra entrant, Oest, amb porció segregada de la casa del carrer
Major número 88.
Pertany a l’Ajuntament per ocupació directa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners al Tom , Llibre
d’Hostalric, foli , finca número , inscripció .
Valor de la indemnització: 2.361 €.
81. SOLAR A L'AV. CORONEL ESTRADA, 125
Urbana. Solar situat en terme municipal d'Hostalric, darrera el c. Raval, 23 i 25, actualment
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avinguda Coronel Estrada, 125. Té una superfície, desprès d'una segregació, de doscents trenta metres, quadrats (230 m²), segons el cadastre són 95 m².
Limita: pel davant amb l'av. Coronel Estrada; per la dreta entrant, amb la casa número 21
del c. Raval; pel darrera, amb finca de la qual es va segregar; i, per l'esquerra amb la casa
número 27 del carrer Raval.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al tom 2583, llibre 62,
foli 67, finca 2276.
Pertany a l'Ajuntament d'Hostalric per escriptura de segregació obra nova i divisió en règim
de propietat horitzontal autoritzada pel que fou de Sant Celoni, el senyor Juan Carlos
Alvarez el dia disset d'octubre de 1997.
Valor cadastral, any 2017: 35.333,79€
Referència cadastral: 0218224DG7201N0001MR
82. PORCIÓ DE TERRENY A LA UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM. 2
Porció de terreny, en el terme municipal d'Hostalric, destinat a la seva totalitat a zona
verda i viari. Té una superfície de set mil cinc-cents cinquanta-cinc metre quadrats.
Limita: al nord amb el límit de la UAC número 1; al sud, terrenys del Pla Parcial Conna
Sud; a l'est, finca resta de finca matriu de la que se segrega i a l'oest, amb terrenys de la
UAC número 12.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al tom 2766, llibre 72
d’Hostalric, foli 82, finca 2650, inscripció 1a.
Pertany a l'Ajuntament d'Hostalric, per cessió gratuïta de la senyora Maria Remei Matas
Navarro, mitjançant escriptura formalitzada pel Notari d'Arbúcies, Jose Maria Chiner Vives,
en data 22 de novembre de 2001.
83. ZONA VERDE I VIALS AL CARRER PERE IV, 4.
Urbana: Peça de terra discontinua destina a espais lliures i vials situada al terme municipal
d'Hostalric, de superfície total mil set-cents setanta metres disset decímetres quadrats
(1.770,17m²), dels quals mil dos-cents vuit metres amb trenta-un decímetres quadrats
(1.208,31m²), corresponen a espais lliures i cinc-cents seixanta-un metres amb vuitantasis decímetres quadrats (561,86m²) destinats a vials.
Limita: al nord, en part del c. Pere IV; pel sud, en part, amb finca de la que es segrega i en
part amb el c. Cap d'Estopa; per l'est, en quant a l'espai destinat a vials, part amb el c.
Girona i en quant a l'espai destinat a espai lliures amb la finca que es segrega; i per l'oest,
part amb espais lliures i en quant a l'espai destinat a vials amb finca de la que es segrega i
en part amb espais lliures, i en quant a l'espai destinat a espai lliures, amb finca matriu.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al tom 3159, llibre 95
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d'Hostalric, foli 115, finca 3469, inscripció 1a.
Pertany a l'Ajuntament d'Hostalric, per cessió gratuïta de la societat mercantil "Urtek
Inversiones, Sociedad Limitada", mitjançant escriptura formalitzada pel Notari d'Arbúcies,
Joan Fortaner i Torrent, en data 28 de setembre de 2006.
84. SOLAR AL MARGE DEL TURÓ DEL CASTELL
Rústica. Peça de terra, cultiu, radicada en el terme d’Hostalric, de cabuda aproximada
vuitanta cèntims de quartera, equivalents a vint-i-quatre àrees, setanta-nou centiàrees.
Limita: per Orient, amb una sèquia del Molí; a migdia amb terres de José Maria de Fortuny;
a Ponent, amb aquest mateix; i al Nord, amb finca d’Antoni Ferrer.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al tom 2474, llibre 58
d’Hostalric, foli 21, finca 277.
Pertany a l'Ajuntament d'Hostalric per escriptura de cessió gratuïta autoritzada pel notari
d’Arbúcies, el senyor Joan Fortaner Radresa, el dia vint-i-cinc de maig de dos mil disset.
Valor cadastral, any 2017: 29,35€

Referència cadastral: 17089A001000770000RD

85. PARCEL·LA DESTINADA A PÀRKING PÚBLIC DARRERA DE CAN LLENSA
Urbana: Parcel·la número onze del PAU 03 Aparcament Can Llensa, destinada a
aparcament públic, clau Xa, en el terme municipal d’Hostalric, de forma rectangular i d’una
superfície de mil cinc-cents vuitanta-set metres, cinquanta decímetres quadrats, dels que
setanta-nou metres, trenta decímetres quadrats són edificables.
Limita: al nord amb finques de les que procedeix; al sud, amb el límit sud del PAU 03
Aparcament de Can Llensa; a l’Est, amb el límit est del PAU 03 Aparcament de Can
Llensa; i a l’Oest, amb el límit del PAU 03 Aparcament de Can Llensa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al tom 3464, llibre 108
d’Hostalric, foli 225, finca 3854, inscripció 1a.
Pertany a l'Ajuntament d'Hostalric, per adjudicació per reparcel·lació aprovada
definitivament per l’Ajuntament d’Hostalric el 22 de febrer de 2017.
86. PORCIÓ DE TERRENY DEL PAU 03 APARCAMENT CAN LLENSA, 4
Urbana. Porció de terreny, en el termini municipal d’Hostalric, de forma rectangular i amb
una superfície, de noranta-un metres deu decímetres quadrats, dels que seixanta-dos
metres, setanta decímetres quadrats són edificables. Limita: al nord, amb límit nord del
PAU 03 Aparcament Can Llensa; al sud, amb parcel·les números 5 i 11; al est, amb la
parcel·la número 5; i al oest, amb parcel·la número 3. Té un sostre edificable de cent vintcinc metres, quaranta decímetres quadrats. L’hi correspon una quota de participació en el
total àmbit de sis enters setanta centèsimes per cent.
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Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al tom 3464, llibre 108
d’Hostalric, foli número 204, finca 3847, inscripció 1a.
Pertany a l'Ajuntament d'Hostalric, per acta d’ocupació directa pel Projecte de la 5a
intervenció de les muralles, realitzada el 5 d’octubre de 2009.
87. PORCIÓ DE TERRENY DEL PAU 03 APARCAMENT CAN LLENSA, 5
Urbana. Porció de terreny, en el termini municipal d’Hostalric, de forma rectangular i amb
una superfície, de cent-dos metres quaranta decímetres quadrats, dels que seixanta-nou
metres, setanta decímetres quadrats són edificables. Limita: al nord, amb límit nord del
PAU 03 Aparcament Can Llensa; al sud, amb parcel·les números 6 i 11; al est, amb la
parcel·la número 6; i al oest, amb parcel·la número 4. Té un sostre edificable de cent
trenta-nou metres, quaranta decímetres quadrats. L’hi correspon una quota de
participació en el total àmbit de dotze enters cinquanta-sis centèsimes per cent.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al tom 3464, llibre 108
d’Hostalric, foli número 207, finca 3848, inscripció 1a.
Pertany a l'Ajuntament d'Hostalric, per acta d’ocupació directa pel Projecte de la 5a
intervenció de les muralles, realitzada el 5 d’octubre de 2009.
88. PORCIÓ DE TERRENY DEL PAU 03 APARCAMENT CAN LLENSA, 6
Urbana. Porció de terreny, en el termini municipal d’Hostalric, de forma rectangular i amb
una superfície, de cent metres trenta decímetres quadrats, dels que seixanta-nou metres,
trenta decímetres quadrats són edificables. Limita: al nord, amb límit nord del PAU 03
Aparcament Can Llensa; al sud, amb parcel·les números 7 i 11; al est, amb la parcel·la
número 7; i al oest, amb parcel·la número 5. Té un sostre edificable de cent trenta-vuit
metres, seixanta decímetres quadrats. L’hi correspon una quota de participació en el total
àmbit de dotze enters quaranta-dos centèsimes per cent.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al tom 3464, llibre 108
d’Hostalric, foli número 210, finca 3849, inscripció 1a.
Pertany a l'Ajuntament d'Hostalric, per acta d’ocupació directa pel Projecte de la 5a
intervenció de les muralles, realitzada el 5 d’octubre de 2009.
89. PORCIÓ DE TERRENY DEL PAU 03 APARCAMENT CAN LLENSA, 7
Urbana. Porció de terreny, en el termini municipal d’Hostalric, de forma rectangular i amb
una superfície, de noranta metres vint decímetres quadrats, dels que seixanta-un metres,
seixanta decímetres quadrats són edificables. Limita: al nord, amb límit nord del PAU 03
Aparcament Can Llensa; al sud, amb parcel·les números 8 i 11; al est, amb la parcel·la
número 8; i al oest, amb parcel·la número 6. Té un sostre edificable de cent vint-tres
metres, vint decímetres quadrats. L’hi correspon una quota de participació en el total
àmbit de onze enters sis centèsimes per cent.
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Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al tom 3464, llibre 108
d’Hostalric, foli número 213, finca 3850, inscripció 1a.
Pertany a l'Ajuntament d'Hostalric, per acta d’ocupació directa pel Projecte de la 5a
intervenció de les muralles, realitzada el 5 d’octubre de 2009.
90. PORCIÓ DE TERRENY DEL PAU 03 APARCAMENT CAN LLENSA, 8
Urbana. Porció de terreny, en el termini municipal d’Hostalric, de forma rectangular i amb
una superfície, de vuitanta-un metres noranta decímetres quadrats, dels que cinquanta-sis
metres, seixanta decímetres quadrats són edificables. Limita: al nord, amb límit nord del
PAU 03 Aparcament Can Llensa; al sud, amb parcel·les números 9 i 11; al est, amb la
parcel·la número 9; i al oest, amb parcel·la número 7. Té un sostre edificable de cent
tretze metres, vint decímetres quadrats. L’hi correspon una quota de participació en el
total àmbit de deu enters cinc centèsimes per cent.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al tom 3464, llibre 108
d’Hostalric, foli número 216, finca 3851, inscripció 1a.
Pertany a l'Ajuntament d'Hostalric, per acta d’ocupació directa pel Projecte de la 5a
intervenció de les muralles, realitzada el 5 d’octubre de 2009.
91. PORCIÓ DE TERRENY DEL PAU 03 APARCAMENT CAN LLENSA, 9
Urbana. Porció de terreny, en el termini municipal d’Hostalric, de forma rectangular i amb
una superfície, de cent-onze metres seixanta decímetres quadrats, dels que cinquanta-sis
metres, seixanta decímetres quadrats són edificables. Limita: al nord, amb límit nord del
PAU 03 Aparcament Can Llensa; al sud, amb parcel·les números 10 i 11; al est, amb la
parcel·la número 10; i al oest, amb parcel·la número 8. Té un sostre edificable de cent
cinquanta-cinc metres, vint decímetres quadrats. L’hi correspon una quota de participació
en el total àmbit de tretze enters seixanta-nou centèsimes per cent.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al tom 3464, llibre 108
d’Hostalric, foli número 219, finca 3852, inscripció 1a.
Pertany a l'Ajuntament d'Hostalric, per acta d’ocupació directa pel Projecte de la 5a
intervenció de les muralles, realitzada el 5 d’octubre de 2009.
92. PORCIÓ DE TERRENY DEL PAU 03 APARCAMENT CAN LLENSA, 10
Urbana. Porció de terreny, en el termini municipal d’Hostalric, de forma rectangular i amb
una superfície, de cent-catorze metres setanta decímetres quadrats, dels que setanta-nou
metres, trenta decímetres quadrats són edificables. Limita: al nord, amb límit nord del PAU
03 Aparcament Can Llensa; al sud, amb parcel·la número 11;a l’est amb límit est, del PAU
03 Aparcament Can Llensa; i al oest, amb parcel·la número 9. Té un sostre edificable de
cent cinquanta-vuit metres, seixanta decímetres quadrats. L’hi correspon una quota de
participació en el total àmbit de catorze enters centèsimes per cent.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al tom 3464, llibre 108
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d’Hostalric, foli número 222, finca 3853, inscripció 1a.
Pertany a l'Ajuntament d'Hostalric, per acta d’ocupació directa pel Projecte de la 5a
intervenció de les muralles, realitzada el 5 d’octubre de 2009.
93. PORCIÓ DE TERRENY DEL PAU 03 APARCAMENT CAN LLENSA, 11
Urbana. Porció de terreny, destinada per aparcament públic, clau Xa, en el termini
municipal d’Hostalric, de forma rectangular i amb una superfície, de mil sis-cents vuitantaset metres cinquanta decímetres quadrats, dels que setanta-nou metres, trenta decímetres
quadrats són edificables. Limita: al nord, amb finques de que procedeix; al sud, amb límit
sud del PAU 03 Aparcament Can Llensa; a l’est, amb límit est del PAU 03 Aparcament
Can Llensa; i a l’oest, amb límit oest del PAU 03 Aparcament Can Llensa.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al tom 3464, llibre 108
d’Hostalric, foli número 225, finca 3854, inscripció 1a.
Pertany a l'Ajuntament d'Hostalric, per acta d’ocupació directa pel Projecte de la 5a
intervenció de les muralles, realitzada el 5 d’octubre de 2009.
94. PORCIÓ DE TERRENY C. CAP D’ESTOPA, 11
Urbana. Porció de terreny destinada a vial de vianants. Limita: al sud, amb una franja de
9,60m amb el c. Cap d’Estopa; al nord, amb una superfície de 10m, amb el vial de
vianants de la plaça Primer de maig; a l’oest, amb una superfície de 21,80m, amb la
comunitat de propietaris de l’edifici del c. Cap d’Estopa, núm. 11 i a l’est, amb una
superfície de 20m, amb la comunitat de propietaris de l’edifici del c. Cap d’Estopa, núm.
13.
Pertany a l'Ajuntament d'Hostalric, per acta d’ocupació directa per acord de la Junta de
Govern Local, en sessió de data 26 de juliol de 2017.
95. PARTICIPACIÓ DE VUIT DIVUITENES PARTS INDIVISAS.
Urbana. Departament quaranta-vuit. Local; destinar a divuit trasters, situat a la planta
soterrani de l’edifici denominat MONACO, en el terme municipal d’Hostalric, amb dos
façanes, una al c. Girona sense número, cantonada amb el c. Pau Casals sense número, i
l’altre a un vial de vianants públic. Té una superfície total construïda de cent trenta-un
metres quaranta decímetres quadrats i útil aproximada de cent divuit metres vint-i-sis
decímetres quadrats. Té l’entrada mitjançant una rampa d’accés des de el c. Girona, i
mitjançant un gir de cent vuitanta graus a l’esquerra dóna accés al passadís principal de la
zona de maniobra. Limita pel davant, agafant com a referència la porta d’accés als
mateixos, com a passadís de maniobra dels estacionaments i com a vestíbul comunitari,
per la dreta entrant, amb la paret del subsòl de l’edifici, per l’esquerra, amb vestíbul
comunitari, caixa de l’ascensor i amb la paret del subsòl del l’edifici i amb el traster
comunitari. Coeficient de participació en la propietat horitzontal, 2,10% i particular de
l’estacionament 31,63€. Després d’algunes segregacions resten QUINZE TRASTERS.
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Li correspon la referència cadastral 9215227DG6291N0048EJ.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al tom 2864, llibre 77
d’Hostalric, foli número 126, finca 2885.
EPÍGRAF V.- VEHICLES.
1.

1 furgoneta "Ford", matrícula: 0953-FGF
Valor d’adquisició: 11.665,09 €

2.

1 furgoneta "Ford", matrícula: 1008-FGF
Valor d’adquisició: 12.110,84 €

3.

Camió "Nissan": matrícula: 1168-GJR
Valor d'adquisició: 51.620,00€

4.

Màquina per netejar carrers, matrícula: E-4652-BFG
Valor d'adquisició: 79.721,00€

5.

Motocicleta "Honda", matrícula: 6702-BZJ
Valor d'adquisició: 0,00€

6.

Quad, matrícula: E-3028-BBR
Valor d’adquisició: 0,00€

7.

Citroën Jumper, matrícula: 8332-BSJ
Valor d’adquisició: 0,00€

8.

Vehicle Dacia Ambiance, matrícula: 4445-JHJ
Valor d’adquisició: 17.164.32€

9.

Vehicle Dacia Ambiance, matrícula: 7899-KFM
Valor d’adquisició: 14.600,01€

10. Vehicle Nissan Cabstar: matrícula: 1168-GJR
Valor d’adquisició: 16.702,40€
EPÍGRAF VII.- BÉNS MOBLES.
1. Mobiliari per oficina:
-

A les oficines municipals:
 4 armaris metàl·lics model D-200.
 Una tauleta per escriure a màquina model INVOLCA LILA.
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1 Arxivador F-44 color gris.
2 taules B-156 x 79. B-1600.
2 buc-25.
1 taula B-136x79. B-1400.
1 buc B-25.
1 caixa de monedes casio.
4 papereres Cestasa rodones.
Dos arxivadors.
Cadires.
Una butaca.
Cinc armaris.
Dues prestatgeries metàl·liques.
Un armari per a llibres.
Un paraigüer MAOF perforat B.
Una paperera perforada blanca.
Buc de tres calaixos amb rodes.
Una cadira NERVION 752 AR.450.
Cinc penjadors de 3 perxes NEWNOVA.
Un penjador de 6 perxes NEWNOVA.
4 penjadors de paret.
4 armaris.
16 bucs.
1 prestatge.
1 mostrador.
5 taules.
2 angles.
4 cadires.
2 butaques.
10 plafons per a fotografies.
Mostrador oficines municipals. Model "galo ben".
Nevera model "IGNIS" de 260 litres.
Cadira giratòria oficines municipals.

 Maqueta d'un vaixell instal·lat a la sala de recepcions.
 8 maquetes de pessebres adquirides a Salvador Vives.
 Maqueta de la reproducció d'Hostalric, casc antic de la vila.
- Despatx alcaldia:
 Una taula de xapa d'arrel.
 Un armari de 2 portes amb vidre.
 Un armari baix de 2 portes. Una butaca de direcció de pell.
 4 butaquetes per taula de vidre.
 2 quadres d'en Josep Oliveras, titulats "Hostalric des del castell" i "La Tordera i el
castell al fons".
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- Sala de plens:
 40 cadires model mugano carcassa color fosc.
 Una taula de juntes.
- Despatx arquitecte:
 Armaris metàl·lics amb altes i prestatgeries
Valor actual de tot el mobiliari:
29.805,08€
4.- Dues màquines de sumar elèctriques, marca Canon BP35-D
Valor actual:
274,06€
5.- Mobiliari urbà:
Mecajoc, mobiliari Plaça Bisbe Codina i Parc Vistarama.
Cost d’adquisició 8.896,21€.
Construccions Lloveras, confecció bancs d’obra.
Valor d’adquisició 5.371,62
6.- 40 Taules pintor per festes.
Valor actual: 600,00€
7.- Pou bomba d'aigua
Grup electró-bomba submergit INDA, model 312-5.
Valor adquisició:
4.304,95€
8.- Un generador Honda model 86-1900 amb número de motor 2287109.
Valor actual: 943,52€
9.- Sonòmetre marca Brüel KJAER IBERICA S.A., model 2232.
Valor de compra:
1.161,92€
10.- Reixeta tamís depuradora d'aigües residuals model SK-MM-C-01
Valor de compra:
13.548,92€
11- Amplificador Ràdio Municipal model FM 88-208 MHZ.
Valor de compra:
2.054,87€
12.- 1 trepant, 1 armari clauer, tisores i material divers per tallar la gespa, 2 bancs.
Valor de compra:
1.308,66€
13.- Material contra incendis.
Diferents extintors contra incendis ubicats a les dependències municipals.
Valor d'adquisició:
366,52
14.- Taquilles de vestuari.
Valor d'adquisició:
359,74€
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15.- Armari de seguretat per a la Policia Local
Valor d'adquisició:
300,51€
16.- 14 bancs, Casa Mein.
Valor d'adquisició:
3.699,50€
17.- 20 papereres, model Paris, casa Mein
Valor d'adquisició:
1.980,46€
18.- Carro material neteja
Valor d'adquisició:
885,40€
19.- Diferent mobiliari infantil
Valor d'adquisició:
8.592,11€
20.- Banc per mobiliari urbà.
Valor d'adquisició:
135,95€
21.- Calaixera de roure a la sala de recepcions de l'Ajuntament.
Valor actual: 901,52€
22.- 60 cadires de fusta plegables.
Valor actual: 600,00€
23.- Marcador electrònic i altre material esportiu per equipar el poliesportiu.
Valor d'adquisició: 12.014,23€
24.- Escultura anomenada “TULIPA”
Valor d’adquisició: 9.015,18€
25.- Fregadora-aspiradora “KARCHER” per el pavelló poliesportiu
Valor d’adquisició: 4.985,73€
26.- Arxivador metàl·lic, despatx AODL
Valor d’adquisició: 244,42 €
27.- 12 cadires (sala de regidors)
Valor d’adquisició: 1.440,00 €
28.- Mobiliari urbà infantil
Valor d’adquisició: 3.032,81 €
29.- 1 cadira per la torre del convent
Valor d’adquisició: 175,80 €
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30.- 36 papereres mobiliari urbà
Valor d’adquisició: 1.600,80 €
31.- 1 martell elèctric per la brigada d'obres
Valor d’adquisició: 937,65 €
32.- Fax CANON model L220
Valor d’adquisició: 596,58 €
37.- 12 butaques despatx regidors
Valor d’adquisició: 1.642,56 €
38.- 5 papereres amb cendres
Valor d’adquisició: 1.731,96 €
39.- 9 bancs de pedra pati de Can Llensa
Valor d’adquisició: 11.564,81 €
40.- Mobiliari Centre Cívic Can Llensa i Biblioteca
Valor d’adquisició: 63.773,04 €
41.- Mobiliari Biblioteca
Valor d’adquisició: 6.340,84 €
42.- Equip de so
Valor d’adquisició: 4.918,23 €
43.- Projector SHARP i pantalla
Valor d’adquisició: 4.997,28 €
44.- 2 equips lectors de DVD
Valor d’adquisició: 858,40 €
45.- Equips d'alarma Centre Cívic Can Llensa
Valor d’adquisició: 4.974,93 €
46.- 1 impressora HP Color Laserjet 2550n
Valor d’adquisició: 775,87 €
47.- Instal·lació d'un equip de circuit tancat de T.V.
Valor d’adquisició: 5.650,36 €
48.- 3 aparca-bicicletes model "CICLOS"
Valor d’adquisició: 1.817,29 €
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49.- 20 cadires grogues i negres per el pavelló
Valor d’adquisició: 225,04 €
50.- Nevera i mostrador
Valor d’adquisició: 750,00 €
51.- 1 "metabo herramienta elèctrica"
Valor d’adquisició: 463,92 €
52.- Material divers per parcs i jardins
Valor d’adquisició: 34.272,20 €
59.- 250 cadires de plàstic
Valor d’adquisició: 2.701,04 €
60.- Mobiliari noves oficines municipals
Valor d’adquisició: 32.344,04 €
61.- 3 taquilles accés mines
Valor d’adquisició: 1.666,22 €
62.- Mobiliari escola bressol
Valor d’adquisició: 2.074,52 €
63.- Mòduls de senyalització orientativa
Valor d’adquisició: 21.414,76 €
64.- Mobiliari i equipament informàtic divers
Valor d’adquisició: 1.999,83 €
65.- Accessoris connexió sense cable
Valor d’adquisició: 144,21 €
66.- 1 PC amb els seus components
Valor d’adquisició: 1.050,97 €
67.- 1 PC amb els seus components
Valor d’adquisició: 851,54 €
68.- 2 monitors
Valor d’adquisició: 477,57 €
69.- 1 impressora HP LaserJet 2840
Valor d’adquisició: 1.137,74 €

48

70.- 1 impressora HP LaserJet 3055
Valor d’adquisició: 435,35 €
71.- 1 impressora HP LaserJet 2600N
Valor d’adquisició: 410,74 €
72.- 1 bandeja paper impressora HP LaserJet 2600N
Valor d’adquisició: 156,07 €
73.- Marcador electrònic MULTIESORT
Valor d’adquisició: 3.132,00 €
74.- Material informàtic divers
Valor d’adquisició: 3.665,63 €
75.- Mobiliari Punt d'Informació Juvenil
Valor d’adquisició: 6.031,04 €
76.- 2 jocs protecció cistelles
Valor d’adquisició: 858,40 €
77.- Material esportiu cistelles bàsquet
Valor d’adquisició: 5.546,82 €
78.- Motors per les cistelles de bàsquet
Valor d’adquisició: 9.562,48 €
79.- Mobiliari divers Can Llensa
Valor d’adquisició: 16.083,13 €
80.- Material informàtic divers
Valor d'adquisició: 762,48 €
81.- Equip de música per el poliesportiu
Valor d'adquisició: 5.892,67€
82.- Expositor per a l'oficina de turisme
Valor d'adquisició: 139,20 €
83.- 8 papereres nucli antic
Valor d'adquisició: 1.120,91 €
84.- 4 porteries handbol i 2 cistelles de bàsquet
Valor d'adquisició: 2.867,82 €
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85.- Material mobiliari divers oficina de turisme
Valor d'adquisició: 2.033,48 €
86.- 2 cistelles de bàsquet
Valor d'adquisició: 1.408,68 €
87.- 4 jardineres
Valor d'adquisició: 817,80 €
88.- 9 panells desmuntables
Valor d'adquisició: 1.957,27 €
89.- Nevera, model "FRIG 1P LG GR-181 STA$"
Valor d'adquisició: 299,00 €
90.- Vitrina per a la torre dels Frares
Valor d'adquisició: 510,43 €
91.- Material informàtic divers
Valor d'adquisició: 2.937,77 €
92.- Armari despatx serveis socials
Valor d'adquisició: 907,65 €
93.- Subministrament i instal·lació aire condicionat Biblioteca
Valor d'adquisició: 14.747,05 €
94.- Mobiliari infantil Plaça dels Bous
Valor d'adquisició: 2.680,18 €
95.- Mobiliari infantil C. Àngel Guimerà
Valor d'adquisició: 1.692,56 €
96.- Mobiliari infantil Plaça dels Bous
Valor d'adquisició: 2.496,32 €
97.- 7 jardineres
Valor d'adquisició: 1.574,41 €
98.- Material mobiliari divers oficina d'atenció al públic
Valor d'adquisició: 511,56 €
99.- Catifa gris plata
Valor d'adquisició: 1.077,26 €
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100.- Màquina neteja pistes sales polivalents
Valor d'adquisició: 19.181,41 €
101.- Màquina per netejar carrers
Valor d'adquisició: 79.721,00 €
102.- Material divers mobiliari urbà
Valor d'adquisició: 1.674,46 €
103.- Material radioelèctric
Valor d'adquisició: 3.050,80 €
104.- Prestatgeria magatzem brigada
Valor d'adquisició: 777,62 €
105.- Material informàtic oficina Policia Local
Valor d'adquisició: 584,45 €
106.- Material informàtic biblioteca
Valor d'adquisició: 7.862,71 €
107.- Mobiliari urbà
Valor d'adquisició: 1.129,38 €
108.- Mobiliari infantil CEIP Mare de Déu dels Socors
Valor d'adquisició: 3.474,20 €
109.- Material televisiu sala gent gran
Valor d'adquisició: 2.762,00 €
110.- 30 jardineres
Valor d'adquisició: 4.941,60 €
111.- Prestatgeries biblioteca
Valor d'adquisició: 4.037,91 €
112.- Mobiliari despatx llei de barris
Valor d'adquisició: 1.140,72 €
113.- Subministrament i instal·lació equip de so sala de plens
Valor d'adquisició: 2.621,16 €
114.- Microones magatzem oficines municipals
Valor d'adquisició: 61,86 €
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115.- Camió marca Nissan amb grua i cistella
Valor d'adquisició: 51.620,00 €
116.- Mobiliari sala de plens
Valor d'adquisició: 440,65 €
117.- Mobiliari urbà zona de pic-nic davant pavelló
Valor d'adquisició: 1.311,32 €
118.- Adquisició maquinària jardineria
Valor d'adquisició: 39.852,48 €
119.- Portàtil "Elitebook 2530P"
Valor d'adquisició: 2.567, 34€
120.- 1 seient pla de gronxador, zona pavelló.
Valor d'adquisició: 232,00€
121.- Faristol amb accessoris
Valor d'adquisició: 1.025,44€.
122.- 1 ordinador "HP PRO 6000"
Valor d'adquisició: 802,35€
123.- Mobiliari "Ikea", Punt d'Informació Juvenil
Valor d'adquisició: 286,70€
124.- 1 seient pla per gronxador, plaça Bisbe Codina
Valor d'adquisició: 100,00€
125.- 1 rampa de tauler antilliscant, plaça Bon Repòs
Valor d'adquisició: 195,00€
126.- 3 penjadors amb rodes
Valor d'adquisició: 834,00€
127.- Material informàtic divers
Valor d'adquisició: 4.731,96€
128.- Moble expositor per a l'oficina de turisme
Valor d'adquisició: 457,04€
129.- Mobiliari casal d'avis
Valor d'adquisició: 2.857,76€
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130.- 4 papereres semi-circulars 30 gris
Valor d'adquisició: 188,60€
131.- 6 bancs delta Eco "E"
Valor d'adquisició: 868,50€
132.- 1 seient de fosa negre
Valor d'adquisició: 75,20€
133.- 10 pilones "San Feliu" 700x200
Valor d'adquisició: 290,00€
134.- 8 jardineres ovals
Valor d'adquisició: 1.272,00€
135.- 24 pilones "via trajana" 820XØ185
Valor d'adquisició: 653,52€
136.- 4 pilones "via trajana" 820XØ185 + clau
Valor d'adquisició: 375,00€
137.- 1 HP portàtil "probook 4510s", accessoris i muntatge
Valor d'adquisició: 1.094,12€
138.- 1 HP PC PRO 3010 tower, oficina de turisme
Valor d'adquisició: 381,85€
139.- 1 impressora HP laserjet color CP1515, oficina de turisme
Valor d'adquisició: 212,71€
140.- 40 m de tanca de fusta, zona esportiva
Valor d'adquisició: 1.206,40€
141.- 300 seients de plàstic amb respatller, grada camp de futbol
Valor d'adquisició: 4.071,60€
142.- Armari i accessoris dels quadre de la pista camp de futbol
Valor d'adquisició: 4.013,83€
143.- Tanca per hoquei pista poliesportiva
Valor d'adquisició: 8.954,39€
144.- 10 bancs DELTA ECO "E"1800
Valor d'adquisició: 1.708,05€
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145.- 1 congelador "HISENDE FC-13DD4SN"
Valor d’adquisició: 185,00€
151.- Display llibre i postcard electrònic Domus
Valor d’adquisició: 6.994,89 €
152.- Tres taules vitrines per a fer exposicions
Valor d’adquisició: 2.786,75 €
153.- Pistola elèctrica Taser per la Policia Local
Valor d’adquisició: 1.360,00 €
154.- Tres neveres per ampolles
Valor d’adquisició: 1.150,00 €
155.- Caseta pel Bikepark
Valor d’adquisició: 1.149,50 €
156.- Màquina de pintar
Valor d’adquisició: 5.978,55 €
157.- Un ordinador per secretaria i un per comptabilitat
Valor d’adquisició: 2.383,29 €
158.- Portàtil Policia Local
Valor d’adquisició: 892,90 €
159.- Vitrines C. Raval i Portal de Barcelona
Valor d’adquisició: 1.022,45 €
160.- Càmera videovigilància accés zona esportiva
Valor d’adquisició: 1.107,03 €
161.- Tres càmeres videovigilància zona esportiva
Valor d’adquisició: 2.153,61 €
162.- Equip de so pel pavelló
Valor d’adquisició: 1.391,50 €
163.- Equip de so per a la sala de plens
Valor d’adquisició: 1.536,70 €
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164.- Ordinador Domus Sent Soví
Valor d’adquisició: 757,15 €
165.- Ordinador Policia Local
Valor d’adquisició: 591,45 €
166.- Ipad
Valor d’adquisició: 677,05 €
167.- Quatre neveres per activitats culturals
Valor d’adquisició: 1.000,00 €
168.- 10 taules, 110 cadires i un carro per activitats culturals
Valor d’adquisició: 2.062,84 €
169.- Equip de vídeo pel Casal de la Tercera Edat
Valor d’adquisició: 1.753,86 €
170.- Caseta “Bikepark”
Valor d’adquisició: 1.149,50 €
Mobiliari despatx de regidors
Regulador d'humitat
Maniquí sala exposicions castell
Kart circuit educació viària infantil
Senyals circuit educació viària infantil
Mobiliari oficina serveris tècnics
Climatització oficina serveis tècnics
10 prestatges magatzem brigada
Cortines oficina atenció al ciutadà
Carró per cadires Domuns Sent Soví
Nevera oficina policia local
Cablejat xarxa edifici ajuntament
Servidor informàtic
Portàtil brigada de serveis
Ordinador escola de música
Impressora comptabilitat
Ordinador càmeres policies
Ordinador casal d'avis
Sistema professional d'alta pressió

4.628,58 €
217,80 €
123,00 €
381,31 €
539,68 €
842,08 €
4.068,99 €
200,00 €
2.270,00 €
246,84 €
299,00 €
17.701,33 €
9.401,58 €
1.030,36 €
1.353,57 €
187,49 €
713,36 €
971,79 €
11.551,52 €
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Nevera piscina municipal
Cafetera sala de reunions ajuntament
Porta murralla Torre d'Ararà
18 ecotravesses escales castell
Televisor Domus Sent Sové
6 bancs parc Placeta
Equipament vehicle policia local
Tractor tallagespa
1 piano Thoman DP-95, escola de música
1 piano Yamaha CLP-625 B
10 carpes
20 taules pegables i carro per transport
Instal·lació plaques solars vestuaris zona esportiva
Clorador piscina municipal
Cortines ajuntament
Nevera expositor Domus Sent Soví
Sistema videovigilància castell
14 cadires escola de música
Subministre i instal·lació d'un rocòdrom i un boulder
Tancament zona esportiva

199,00 €
95,00 €
1.512,50 €
1.369,74 €
1.035,46 €
1.410,54 €
5.908,79 €
13.915,00 €
635,25 €
1.391,50 €
2.226,40 €
2.280,80 €
6.768,40 €
5.808,00 €
2.072,00 €
588,91 €
1.160,50 €
535,55 €
10.563,00 €
6.093,54 €
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