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RESOLUCIÓ 
VPD/  /2021, de 13 de juliol, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els 
drets afectats per l’execució de les obres del Projecte: NC-00100-A2.2, del terme municipal de la 
Granja d’Escarp. 
 
 
Aprovat el Projecte: NC-00100-A2.2 “Millora general. Nova carretera entre la Riba-roja i la Granja 
d’Escarp. Tram: Riba-roja d’Ebre – la Granja d’Escarp”, del terme municipal de la Granja d’Escarp, 
el  2  de juliol de 2021 i, atès que l’aprovació de l’Administració porta implícita la declaració d’utilitat 
pública, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació dels béns i els drets afectats 
d’expropiació, tal i com disposa l’article 19 del Decret legislatiu 2/2009, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de Carreteres. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 17, 18 i 19 de la Llei d’Expropiació Forçosa, en relació 
amb l’article 56 del seu Reglament, es disposa que, un cop rebuda la relació concreta i 
individualitzada dels béns i els drets afectats, s’obrirà un termini d’informació pública de 15 dies 
per tal que els titulars dels béns i els drets afectats puguin efectuar les al·legacions sobre tot el que 
estimin oportú a l’únic efecte d’esmenar possibles errors en la relació esmentada. 
 
 
Per tal de donar compliment als preceptes esmentats, 
 
 
RESOLC : 
 
Que se sotmeti a informació pública la relació, que es publica a l’annex d’aquesta Resolució, dels 
béns i els drets afectats per l’execució del Projecte: NC-00100-A2.2 “Millora general. Nova 
carretera entre la Riba-roja i la Granja d’Escarp. Tram: Riba-roja d’Ebre – la Granja d’Escarp”, del 
terme municipal de la Granja d’Escarp, als efectes que preveuen els articles 18 i 19 de la Llei 
d’Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954 i l’article 56 del Reglament d’aplicació. 
 
Es publica d’acord amb l’article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques en relació amb els titulars de finques desconegudes o 
domicili ignorat. 
 
Tots els interessats i els titulars de drets reals o d’interessos econòmics sobre els béns afectats 
poden presentar al·legacions davant aquest Departament, durant un termini de 15 dies, per tal 
d’esmenar, si s’escau, totes les possibles errades o omissions en la relació dels béns i els drets 
afectats o dels seus titulars. Així mateix, es pot consultar aquesta informació pública i els plànols 
corresponents seguint aquest enllaç https://seu.gencat.cat. 
 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades: 
 
Identificació del tractament: Expropiacions. 
 
Responsable del tractament: Secretaria General. 
 
Finalitat: Gestionar expropiació de béns i drets que derivin de les actuacions del Departament o de 
l’actuació d’altres departaments, organismes o administracions quan se li encomani. 
 
Legitimació: Exercici de poders públics.  
 
 
 
 
 

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1
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Destinataris: Les dades es comunicaran als destinataris següents: Direcció General del Cadastre 
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, Registre de la Propietat i Agència Estatal de 
l’Administració Tributària en el cas de petició expressa. Es comunicarà també al Jurat 
d’Expropiacions de Catalunya i al Tribunal de Justícia en el cas de desacord en la fixació del preu 
just. També es comunicarà, si escau, a les societats concessionàries beneficiàries de 
l’expropiació. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els 
casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit prèviament. 
 
Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret: CTTI per a la provisió 
dels serveis TIC per compte del responsable i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU 
(Infraestructures.cat) per a l’elaboració del projecte d’expropiació.  
 
Drets de les persones interessades: sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la 
limitació o l’oposició al tractament. http://territori.gencat.cat/tractament_dades_drets. 
 
Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació consulteu la fitxa descriptiva del 
tractament que es farà de les vostres dades personals: 
http://territori.gencat.cat/tractament_dades_017. 
 
 
Alfons Garrido Espinel 
Sub-director general de Projectes i Expropiacions 
 
Signat electrònicament 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annex 
 
Expropiacions 
 
Terme municipal de La Granja d’Escarp. 
 
 
Núm. de finca: 1. 
Núm. de polígon: 1. 
Núm. de parcel·la: 239. 
Nom del titular afectat: LA SARDANA SDAD COOP. 
Naturalesa del bé: rústica. 
Superfície a expropiar, en m2: 270,34. 
Superfície servitud subterrània, en m2: 1,86. 
Ocupació temporal, en m2: 9,14. 
 
Núm. de finca: 2. 
Núm. de polígon: 1. 
Núm. de parcel·la: 240. 
Nom del titular afectat: José Teixidó Guiu. 
Naturalesa del bé: rústica. 
Superfície a expropiar, en m2: 13,43. 
 
 
 
 

http://territori.gencat.cat/tractament_dades_drets
http://territori.gencat.cat/tractament_dades_017
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Núm. de finca: 3. 
Núm. de polígon: 1. 
Núm. de parcel·la: 314. 
Nom del titular afectat: Dolores Jové Fusté. 
Naturalesa del bé: rústica. 
Superfície a expropiar, en m2: 131,49. 
 
Núm. de finca: 4. 
Núm. de polígon: 1. 
Núm. de parcel·la: 315. 
Nom del titular afectat: Alberto Casals Guiu. 
Naturalesa del bé: rústica. 
Superfície a expropiar, en m2: 2.864,67. 
 
Núm. de finca: 5. 
Núm. de polígon: 1. 
Núm. de parcel·la: 316. 
Nom del titular afectat: José Teixidó Guiu. 
Naturalesa del bé: rústica. 
Superfície a expropiar, en m2: 26,62. 
 
Núm. de finca: 6. 
Núm. de polígon: 1. 
Núm. de parcel·la: 300. 
Nom del titular afectat: José María Albiol Albiol. 
Naturalesa del bé: rústica. 
Superfície a expropiar, en m2: 3.486,17. 
Superfície servitud subterrània, en m2: 68,61. 
Ocupació temporal, en m2: 145,93. 
 
Núm. de finca: 7. 
Núm. de polígon: 1. 
Núm. de parcel·la: 299. 
Nom del titular afectat: Maricel Castelló Jové. 
Naturalesa del bé: rústica. 
Superfície a expropiar, en m2: 703,77. 
Superfície servitud subterrània, en m2: 71,20. 
Ocupació temporal, en m2: 127,26. 
 
Núm. de finca: 8. 
Núm. de polígon: 1. 
Núm. de parcel·la: 301. 
Nom del titular afectat: Ramona Llop Castelló. 
Naturalesa del bé: rústica. 
Superfície a expropiar, en m2: 1,86. 
Superfície servitud subterrània, en m2: 34,35. 
Ocupació temporal, en m2: 62,79. 
 
Núm. de finca: 9. 
Núm. de polígon: 1. 
Núm. de parcel·la: 265. 
Nom del titular afectat: Carlos Estiarte Casals. 
Naturalesa del bé: rústica. 
Superfície a expropiar, en m2: 22,70. 
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Núm. de finca: 10. 
Núm. de polígon: 1. 
Núm. de parcel·la: 560. 
Nom del titular afectat: Manuel Freixes Prunera. 
Naturalesa del bé: rústica. 
Superfície a expropiar, en m2: 2.239,02. 
 
Núm. de finca: 11. 
Núm. de polígon: 1. 
Núm. de parcel·la: 266. 
Nom del titular afectat: Manuel Freixes Prunera. 
Naturalesa del bé: rústica. 
Superfície a expropiar, en m2: 2.095,22. 
 
Núm. de finca: 12. 
Núm. de polígon: 1. 
Núm. de parcel·la: 250. 
Nom del titular afectat: Pilar Maricel Agustí Teixidó. 
Naturalesa del bé: rústica. 
Superfície a expropiar, en m2: 155,24. 
Superfície servitud subterrània, en m2: 32,74. 
Ocupació temporal, en m2: 66,12. 
 
Núm. de finca: 13. 
Núm. de polígon: 1. 
Núm. de parcel·la: 248. 
Nom del titular afectat: Francisco Borbón Teixidó i hereus de Teresa Estiarte Teixidó. 
Naturalesa del bé: rústica. 
Superfície a expropiar, en m2: 0,69. 
Ocupació temporal, en m2: 1,55. 
 
Núm. de finca: 14. 
Núm. de polígon: 1. 
Núm. de parcel·la: 245. 
Nom del titular afectat: Pilar Guiu Macià. 
Naturalesa del bé: rústica. 
Superfície a expropiar, en m2: 1.679,66. 
Superfície servitud subterrània, en m2: 28,87. 
Ocupació temporal, en m2: 66,44. 
 
Núm. de finca: 15. 
Núm. de polígon: 1. 
Núm. de parcel·la: 247. 
Nom del titular afectat: Juan Vallés Pascual. 
Naturalesa del bé: rústica. 
Superfície a expropiar, en m2: 566,09. 
Superfície servitud subterrània, en m2: 3,57. 
Ocupació temporal, en m2: 7,14. 
 
Núm. de finca: 16. 
Núm. de polígon: 1. 
Núm. de parcel·la: 233. 
Nom del titular afectat: Montserrat Castelló Domènech. 
Naturalesa del bé: rústica. 
Superfície a expropiar, en m2: 23,23. 
Superfície servitud subterrània, en m2: 22,09 
Ocupació temporal, en m2: 42,90. 
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Núm. de finca: 17. 
Núm. de polígon: 1. 
Núm. de parcel·la: 244. 
Nom del titular afectat: Teresa Teixidó Teixidó. 
Naturalesa del bé: rústica. 
Superfície a expropiar, en m2: 1.653,30. 
Superfície servitud subterrània, en m2: 62,04. 
 
Núm. de finca: 18. 
Núm. de polígon: 1. 
Núm. de parcel·la: 243. 
Nom del titular afectat: María Jové Estiarte. 
Naturalesa del bé: rústica. 
Superfície a expropiar, en m2: 363,43. 
Superfície servitud subterrània, en m2: 58,93. 
Ocupació temporal, en m2: 219,31. 
 
Núm. de finca: 19. 
Núm. de polígon: 1. 
Núm. de parcel·la: 242. 
Nom del titular afectat: José Pío Valero Rubio. 
Naturalesa del bé: rústica. 
Superfície a expropiar, en m2: 92,46. 
Superfície servitud subterrània, en m2: 27,68. 
Ocupació temporal, en m2: 430,80. 
 
Núm. de finca: 20. 
Núm. de polígon: 1. 
Núm. de parcel·la: 241. 
Nom del titular afectat: Òscar Agustí Roca, Carlos Agustí Roca i Jordi Agustí Roca. 
Naturalesa del bé: rústica. 
Superfície a expropiar, en m2: 154,05. 
Superfície servitud subterrània, en m2: 29,37. 
Ocupació temporal, en m2: 830,46. 
 


		2021-07-13T12:28:27+0200
	Alfonso Gabriel Garrido Espinel - DNI 38073340Z (AUT)




