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MEMÒRIA EXPLICATIVA I JUSTIFICATIVA 

 

Antecedents: 

La Modificació del Projecte de reparcel·lació del sector: SPR-4 – “Pla de les Hortes” i terrenys annexos es va aprovar 
definitivament per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 18 de juliol de 2013. Aquest acord va 
ser objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 d’agost de 2013, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya núm. 6434 de data 7 d’agost de 2013, en el Punt Avui de 31 de juliol de 2013 , en el 
taulell d’anuncis de la Corporació, i en la pàgina web municipal www.laroca.cat. 

Envers a aquest acord, i altres qüestions, es va interposar recurs ordinari núm. 418/2013-S davant del Jutjat 
contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona. En el marc d’aquest procediment va recaure la sentència núm. 
246/2017, de data 14 de novembre de 2017, en virtut de la qual es va resoldre l’estimació parcial del recurs 
contenciós administratiu interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de la Roca del Vallès, de data 18 de 
juliol de 2013, que aprovava definitivament el Projecte de reparcel·lació del sector SPR-4 “Les Hortes”, declarant la 
nul·litat de l’acta ressenyat, i desestimant el recurs en tota la resta.  

L’esmentada sentència va ser objecte del rotlle d’apel·lació núm. 127/2018 (S) substanciat davant del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. Aquest, en data 12 de juny de 2019, va dictar la sentència núm. 542 on va resoldre 
el següent: 

“Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto en nombre y representación del Ayuntamiento de la 
Roca del Vallès y de la Generalitat de Catalunya contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
administrativo número 2 de los de Barcelona de fecha 14 de novembre de 2.017, cuya parte dispositiva 
necesaria se ha relacionado, sentencia que REVOCAMOS y, en su lugar, ANULAMOS la modificación del 
proyecto de reparcelación de autos únicamente en cuanto incluye entre sus costes y gestos los derivados del 
anteproyecto de conexión viaria del ámbito con la calle Esglesia, los relatives a la modificacion puntual del 
plan general en el ámbito del sector SPR-4 y terrenos annexos y los conceptos del subcapítulo 3 elaborado por 
el perito processal (“Projectes i gestió modificació”), en cuanto referides a modificacions de los planes general 
y parcial. DECLARAMOS NO HABER LUGAR al planteamiento ante esta Sala de cuestión de ilegalidad del plan y 
DESESTIMAMOS la apelación del ayuntamiento y la adhesión de la Generalitat de Catalunya en lo demàs, así 
como la adhesión formulada por D. Joaquím Cuevas Salís, Dª. Ascensión Piló Sánchez, “DESENVOLUPAMENT 
DE NOUS PROJECTES, SL” y “CAN CUANA, SL”. Sin costas en esta alzada.” 

En data 28 de febrer de 2020 el Tribunal Suprem, en el recurs de cassació núm. 7270/2019 front a la sentència núm. 
542 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va dictar providència d’inadmissió a tràmit del recurs presentat.  

Finalment, en virtut del Decret dictat per la Lletrada de l’Administració de Justícia del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa (Secció Tercera), en data 26 de juny de 2020, fou declarada ferma la 
Sentència núm. 542/19, de 12 de juny de 2019, dictada per l’esmentada Sala en les actuacions del recurs d’apel·lació 
127/2018 deduït enfront la Sentència núm. 246/17, de 14 de novembre de 2017 del Jutjat Contenciós-Administratiu 
núm. 2 de Barcelona. 

 

 

Plantejament i fonamentació legal de l’operació jurídica complementària: 

La sentència núm. 542, de data 12 de juny del 2019, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació a la 
modificació del projecte de reparcel·lació, que constitueix l’objecte directa del recurs, formula les seves 
consideracions en el fonament jurídic segon. En aquestes, posa en valor que aquests instruments de gestió urbanística 
tenen com a objecte fonamental la distribució justa entre els interessats dels beneficis i càrregues de l’ordenació 
urbanística, la regularització de les finques per adaptar la seva configuració a les exigències del planejament i la 
situació sobre parcel·les determinades i en zones aptes per a l’edificació de l’aprofitament establert pel pla, que ha de 
ser proporcional a la superfície de les seves respectives finques que estiguin en la unitat reparcel·lable. 

A aquests efectes conclou els següent: 
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 “(...) 

Pues bien, sin que al indicado perito processal Sr. Canal i Vilalta se le haya preguntado nada acerca de una 
eventual vulneración por la modificación del proyecto de reparcelación del principio de justo reparto de 
beneficiós y cargas, la falta de datos que el perito observa en ella en orden a determinar la viabilidad de la 
actuación resulta del todo punto insuficiente en orden a las conclusions que alcanza, sin haber realizado por 
su parte ni una sola operación matemàtica o acompañamiento estadístico o informativo de especie alguna, ni 
indicar tan siquiera a qué fecha refiere sus más que suscintas conclusions sobre tal particular. 

Únicamente cabe atender las conclusions del perito en orden a la eliminación del proyecto impugnado, sin 
necesidad de anularlo en su integridad como se hace en la sentencia de instacia, de la relación de gastos que 
al final del largo fundamento tercero de la pròpia sentencia de instancia, con remisión a aquella pericial y sin 
oposición sobre el particular en esta alzada, se consideran como no comprendidos en el articulo 120 del 
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. Es decir, el anteproyecto de conexión viaria con la calle Esglesia, al 
tratarse de un vial fuera del sector e innecesario para su desarrollo; los gastos relativos a la modificación 
puntual del plan general en el ámbito del sectos SPR-4 y terrenos annexos, y los conceptos del subcapítulo 3 
elaborado por el perito processal (“Projectes i gestió modificació”), al venir referides a modificacions de los 
planes general y parcial. 

(...)” 

Per tot això, es planteja la necessitat de rectificar de forma parcial i concreta el contingut de la Modificació del 
Projecte de reparcel·lació del sector: SPR-4 – “Pla de les Hortes” i terrenys annexos, aprovada definitivament en data 
18 de juliol de 2013. Aquesta alteració es planteja a través de la tramitació d’una operació jurídica complementaria, 
essent una figura capaç per esmenar errors o defectes del projecte de reparcel·lació, amb el límit de no presentar un 
abast general o de modificació essencial, essent necessària la intervenció dels titulars afectats.  

En els termes emprats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en virtut d’aquesta operació jurídica 
complementària únicament s’eliminarà de la Modificació del projecte de reparcel·lació aquelles despeses que no es 
poden circumscriure en l’article 120 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (en endavant, TRLU), relatiu a les despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries i dret de 
reallotjament, i que es ressenyen clarament en la part resolutiva de la sentència. 

L’article 168 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el  Reglament de la Llei d’Urbanisme (en endavant 
RLU), concreta els supòsits en els que els projectes de reparcel·lació es poden rectificar mitjançant operacions 
jurídiques complementàries, i, quan els canvis excedeixen els supòsits legalment previstos, la pròpia norma determina 
que s’ha de formular una modificació del projecte de reparcel·lació, que es sotmet al mateix procediment i té els 
mateixos efectes que la seva aprovació originaria.  

A aquests efectes resulta imprescindible transcriure l’article 168 del RLU, el qual determina el següent: 

“Operacions jurídiques complementàries i modificacions dels projectes de reparcel·lació  

168.1 Els projectes de reparcel·lació es poden rectificar mitjançant operacions jurídiques complementàries, en 
els casos i d'acord amb les regles següents: 

a) Quan la rectificació tingui per objecte la formalització de l'acord unànime respecte al trasllat de les 
càrregues preexistents compatibles, la tramitació es limita a la compareixença de les persones interessades i a 
reflectir l'acord adoptat en l'acte d'aprovació. 

b) Quan la rectificació tingui per objecte les circumstàncies descriptives de les finques aportades o resultants, 
sempre que no afectin la participació de les persones titulars de finques aportades en la comunitat 
reparcel·latòria o la quantificació de l'aprofitament urbanístic atribuït a les finques resultants, la tramitació de 
l'expedient es limita a l'aprovació de l'òrgan actuant, prèvia compareixença de les persones titulars 
interessades o, altrament, prèvia notificació a les persones interessades del contingut de la rectificació, amb 
fixació d'un termini de vint dies per a presentar les al·legacions que estimin oportunes. 

c) Quan la rectificació consisteixi en la realització d'alguna notificació omesa en el projecte, s'aplica el que 
disposa el paràgraf anterior, i la certificació de l'aprovació de l'operació jurídica complementària es limita a 
especificar que la notificació ha estat realitzada i, si s'escau, a donar compte del contingut de l'acord o 
resolució adoptat sobre les al·legacions formulades. 
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d) Quan la rectificació tingui per objecte la distribució entre totes o alguna de les finques resultants de la seva 
responsabilitat provisional per al pagament de les despeses d'urbanització i les altres del projecte o l'alteració 
de la seva quantia, la tramitació de l'expedient es limita a la notificació a les persones interessades, sense que 
calgui sotmetre l'acord a nova informació pública. 

e) Quan, en el cas previst en l'article 148.1.e) d'aquest Reglament, l'expedient tingui per objecte la 
determinació de la quota a què es refereix l'apartat d) del mateix article, n'hi ha prou amb la compareixença o 
notificació dels titulars actius i passius de les càrregues i drets no dominicals que haguessin estat objecte de 
trasllat. 

f) Quan la rectificació porta causa de l'adjudicació de finques en pagament de les obres d'urbanització, és 
suficient un tràmit d'audiència a les persones titulars afectades per la rectificació, tant les que cedeixen les 
finques com les que en resulten adjudicatàries. 

g) En tot cas, la certificació corresponent s'emet quan l'acte d'aprovació de l'operació jurídica complementària 
és ferm en via administrativa. 

168.2 Quan els canvis excedeixen dels aspectes als quals es refereix el paràgraf anterior, s'ha de formular una 
modificació del projecte de reparcel·lació, que se sotmet al mateix procediment i té els mateixos efectes que la 
seva aprovació originària.” 

Prenent en consideració els antecedents ressenyats, i davant la necessitat d’eliminar aquelles despeses que no es 
poden imputar com a despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries, s’evidencia la necessitat de 
rectificar respecte totes les finques resultants la quantia de la seva responsabilitat provisional per al pagament de les 
despeses d'urbanització i les altres del projecte.  

Com a conseqüència, estaríem davant d’un dels motius recollits en l’article 168.1 del RLU, en concret en el seu incís d), 
en virtut del qual es pot portar a terme la rectificació d’un projecte de reparcel·lació mitjançant la tramitació d’una 
operació jurídica complementària. 

 

 

Tramitació administrativa a la que es sotmetrà l’operació jurídica complementària: 

Tal i com ja s’ha exposat, el RLU, en el seu article 168, contingut en la subsecció setena relativa a altres supòsits de 
reparcel·lació, concreta aquells casos en els que els projectes de reparcel·lació es poden rectificar mitjançant 
operacions jurídiques complementàries. 

La tramitació de les operacions jurídiques complementàries és aquella continguda en el propi article 168 del RLU, i que 
s’estableix en funció de l’objecte de la rectificació que es porti a terme mitjançant la tramitació d’aquesta. Sense 
necessitat d’acudir a la tramitació continguda en l'article 119.2 del TRLU. Extrem que també es deriva de la literalitat 
de l’article 168.2 del RLU en virtut del qual, només quan els canvis excedeixin dels aspectes continguts en el primer 
incís de l’article 168 del RLU s’haurà de formular una modificació del projecte de reparcel·lació, que es sotmet al 
mateix procediment. 

En aquell supòsit en el qual la rectificació té per objecte la distribució entre totes o alguna de les finques resultants de 
la seva responsabilitat provisional per al pagament de les despeses d'urbanització i les altres del projecte o l'alteració 
de la seva quantia, la tramitació de l'expedient es limita a la notificació a les persones interessades, sense que calgui 
sotmetre l'acord a nova informació pública. 

L’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
determina que l’òrgan que dicti les resolucions i actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i 
interessos dels quals siguin afectats per aquells.  

Per altra banda, l’article 82 de la Llei 39/2015, que s’emmarca en la secció 4 - participació dels interessats - del Capítol 
IV relatiu a la instrucció del procediment, determina que instruïts els procediments, i immediatament abans de 
redactar la proposta de resolució, s’han de posar de manifest als interessats o, si s’escau, als seus representants. 
Aquests, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, poden al·legar i presentar els documents i 
justificants que considerin pertinents. 
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Per tot això, es proposa una aprovació prèvia d’aquest document, el qual es notificarà a tots els interessats amb 
l’atorgament d’un termini d’audiència de 15 dies, als efectes de resoldre l’aprovació de l’operació jurídica 
complementària. 

En aquest sentit, en la resolució de 6 de juliol de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado es posa 
de manifest el següent: 

“(...) 

Como ha señalado este Centro Directivo de forma constante (véanse Resoluciones de 27 de junio de 1989; 11 
de enero de 1999 y demás expresadas en los «Vistos»), es principio básico del sistema registral español que la 
rectificación de los asientos del Registro presupone, como regla, el consentimiento del titular o la oportuna 
resolución judicial supletoria (cfr. artículos 1 y 40 Ley Hipotecaria). 

Dicha doctrina es compatible con las previsiones del texto refundido de la Ley de suelo (EDL 2008/89754) y de 
la normativa recogida en el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio (EDL 1997/24105), por el que se aprueban 
las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el 
Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística que exigen, una vez inscrito el proyecto de 
reparcelación, que los titulares cuyos derechos se vean alterados expresen su consentimiento en escritura 
pública o bien se tramite el oportuno expediente administrativo que finalice con acuerdo firme de la 
Administración o bien se presente la oportuna resolución judicial igualmente firme (vid. artículos 18.3 y 54.4 
de la Ley de Suelo y 12.3.4 y 17.2 del Real Decreto 1093/1997). 

(...) 

Dentro del estricto marco reparcelatorio, no cabe sino atenerse a la forma legalmente prevista de 
intervención del titular, que cuenta con las garantías del procedimiento administrativo –cfr. artículos 177 de la 
Ley 16/2005 Ley Urbanística Valenciana, 108 a 111 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, 4.e, 11 y 50 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo (EDL 2008/89754), y 79, 84 y 86 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común–. 

Tales garantías, con sólido fundamento constitucional –artículos 24 y 105 de la Constitución–, se basan 
fundamentalmente en los trámites de información pública y audiencia, además del derecho a formular 
alegaciones –artículo 79 de la Ley 30/1992 (EDL 1992/17271)–. Incluso cuando como consecuencia de las 
alegaciones presentadas y del informe de los servicios, el órgano competente para aprobar definitivamente la 
reparcelación acordase rectificar el proyecto, en términos que afecten sustancialmente a su contenido general 
o a la mayor parte de los afectados, será necesario repetir el trámite de audiencia a todos los interesados en 
el expediente, durante el plazo de un mes. Pero en caso de que se trate de una modificación parcial afectant 
únicamente a propietarios individualmente considerados, el necesario trámite de audiencia puede limitarse a 
los mismos por plazo de quince días. La resolución definitiva que recaiga será notificada a todos los 
interesados y publicada en la misma forma prevista para el trámite de información pública. 

Sin menoscabar la importancia del trámite de información pública, configurado como esencial –artículo 11 de 
la Ley de suelo (EDL 2008/89754)–, que permite el acceso al procedimiento a cualquier ciudadano, debe 
destacarse la importancia, desde el punto de vista registral, del trámite de audiencia al interesado titular 
registral. Este trámite basado en la notificación personal conforme a los artículos 58 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (EDL 1992/17271), permite al registrador comprobar si el titular registral ha tenido la 
oportunidad efectiva de intervenir en el procedimiento cuyo resultado en forma de acto administrativo se 
pretende inscribir. 

(...)” 

Pel que fa a l’òrgan que ostenta la competència per portar a terme aquestes aprovacions, de conformitat amb l’article 
21.1 de la Llei 7/1985, de dos d’abril, reguladora de les bases del règim local, seria competència de l’Alcalde. L’incís j) 
del primer apartat de l’article 21 determina que té la competència per aprovar, entre d’altres, els instruments de 
gestió urbanística. Competència que es reconeix, en els mateixos termes, en l’article 53.1.s) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
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Tanmateix, en virtut de la resolució d’alcaldia núm. 2019/994, de data 10 de juliol de 2019, aquesta competència es va 
delegar a la Junta de Govern Local. 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL  

 

Despeses d’urbanització: 

El cost estimat de les despeses d’urbanització parteix d’aquell previst en la Modificació del projecte de reparcel·lació 
del sector SPR-4 “Pla de les Hortes” i terrenys annexos, aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en data 18 
de juliol de 2013, i envers al qual no s’inclouen aquells costos i despeses que de conformitat amb l’article 120 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, no poden repercutir-se als 
propietaris tal i com es va resoldre en la sentència nº 542/2019, de 12 de juny de 2019, del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Sala Contenciós-Administrativa, Secció Tercera. 

Per tot això, el quadre relatiu a les despeses d’urbanització és el següent:  

 

Concepte superfície(m2) import (€) 

Execució del projecte d'urbanització bàsica del sector SPR-4 Pla de les Hortes 27.662,99 4.285.350,95 

Obres d'urbanització del Parc fluvial  PARC FLUVIAL  (37 €/m2) 27.980,96 1.035.295,52 

 PARC URBÀ (90 €/m2) 5.950,00 535.500,00 

Obres d'urbanització de la nova rotonda de la C-1415C d'accés al sector (100 €/m2)  2.743,43  274.343,00  

SUBTOTAL OBRES  6.130.489,47 

Estudis previs per al desenvolupament del Pla de les Hortes   16.825,00  

Topogràfic de l'àmbit del Sector SPR-4   2.000,00  

Estudi inundabilitat   3.000,00  

Pla Parcial del sector SPR-4 Pla de les Hortes i terrenys annexos   37.015,74  

Projecte d'Urbanització del sector SPR-4 Pla de les Hortes   129.648,80  

Projecte de  reparcel·lació del sector SPR-4   25.656,00  

Projecte executiu Rotonda a la carretera C-1415C   21.000,00  

Despeses de formalització i inscripció en els registres públics   6.600,00  

SUBTOTAL PROJECTES I GESTIÓ  241.745,54 

   

TOTAL DESPESES  6.372.235,01 

 

En compliment de la sentència nº 542/2019, de 12 de juny de 2019, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, les 
despeses que s’han exclòs de les despeses d’urbanització contingudes en la Modificació del projecte de reparcel·lació 
del sector SPR-4 “Pla de les Hortes”, són les següents: 

a) Avantprojecte de connexió viària amb el carrer de l’Església, per import de 10.344,83€. 

b) Modificació puntual del PGO de La Roca del Vallès al sector SPR-4 i terrenys annexos, per import de a 
17.500,86€. 

c) “Subtotal projectes i gestió modificació pla parcial”, per import de 105.300€. En relació a aquest imports la 
sentència fa referència al Dictamen elaborat pel perit processal, senyor Joan Canal i Vilalta, que els identifica 
com a “subcapítulo 3º: Projectes i Gestió Modificació” en la seva pàgina 7.  
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Quantificació de l’aprofitament de l’àmbit: 

Pel que fa a la quantificació de l’aprofitament de l’àmbit no ha estat objecte d’actualització i és aquell que consta en la 
Modificació del projecte de reparcel·lació del sector SPR-4 “Pla de les Hortes” i terrenys annexos, aprovat 
definitivament per la Junta de Govern Local en data 18 de juliol de 2013. Extrem que es deriva de la naturalesa 
d’aquesta operació jurídica complementària que té com a únic objectiu donar compliment a la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, sense portar a terme una nova equidistribució. 

D’acord amb la Modificació del projecte de reparcel·lació del sector SPR-4 “Pla de les Hortes” i terrenys annexos, 
aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en data 18 de juliol de 2013, l’aprofitament total de l’àmbit, 
expressat en unitats de valor (UV), correspon a:  

 

 Valor total del sòl: 10.472.674,41 € 

 Valor unitari: 174,79 €/UV 

 UV TOTALS DE L’ORDENACIÓ 59.917,31 UV  

 

 

Càlcul del preu de la unitat de valor i indemnitzacions per diferències d’adjudicació: 

D’acord amb la Modificació del projecte de reparcel·lació del sector SPR-4 “Pla de les Hortes” i terrenys annexos, 
aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en data 18 de juliol de 2013, el preu de la unitat de valor és el 
corresponent al valor residual del sòl de l’ús de referència, és a dir, aquell quin coeficient d’homogeneïtzació és igual a 
la unitat i que correspon a l’ús d’habitatge de protecció pública. El valor residual de sòl urbanitzat d’aquest ús és de 
174,79 €/UV. 

Aplicant aquest valor al total d’unitats de valor del polígon, obtenim el valor d’aprofitament urbanitzat (amb el 
projecte d’urbanització executat); deduint les despeses d’urbanització estimades, obtindrem el valor total de 
l’aprofitament abans d’urbanitzar; dividint aquesta quantitat pel nombre d’unitats de valor, obtenim el preu de les 
unitats de valor sense urbanització executada, que resulta ser de 68,43 €/UV.  

El preu de les unitats de valor sense urbanització executada és diferent respecte aquell contingut en la Modificació del 
projecte de reparcel·lació fruit de l’exclusió, de conformitat amb la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, de determinats conceptes contemplats en aquesta com a despeses d’urbanització. Extrem que es deriva 
en una reducció de les càrregues.  

 

UV totals de l'ordenació  59.917,31 UV 

Preu unitari de la unitat de valor (UV)  174,79€ 

Valor de l'aprofitament urbanitzat  10.472.674,41€ 

  

Càrregues 6.372.235,01€ 

Valor de l'aprofitament no urbanitzat  4.100.439,39€ 

Valor UV no urbanitzat 68,43€ 

 

Les indemnitzacions per diferències d’adjudicació, tant per defecte com per excés, han estat valorades al preu del 
valor de les UV del sòl resultant sense urbanitzar, que és de 68,43 €. 
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COMPTE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL: 

Les càrregues d’urbanització del compte de liquidació provisional s’han distribuït entre la totalitat de les unitats de valor adjudicades del sector SPR-4. Per tant, les despeses d’urbanització es repartiran entre 59.917,31 UV, tal com es descriu en el quadre 
següent:  

 

 

Aquest  compte de liquidació provisional, en relació a la Modificació del Projecte de reparcel·lació del sector: SPR-4 – “Pla de les Hortes” i terrenys annexos, només contempla l’exclusió de determinats conceptes de les despeses d’urbanització als efectes 
de donar compliment a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No obstant, cal tenir en compte que el Projecte de reparcel·lació, així com la seva Modificació, en el marc de l’equidistribució de beneficis i càrregues, van determinar en 
el compte de liquidació provisional un saldo per a cada una de les finques resultants que ha estat objecte, parcialment, de liquidació mitjançant quotes urbanístiques. Per tant, malgrat que en el compte de liquidació provisional de la present operació 
jurídica complementària no s’hagin reflectit, de forma específica, les quotes urbanístiques ja recaptades en virtut dels instruments de gestió anteriors, en el moment de girar-se les quotes que es derivin del compte de liquidació provisional d’aquest 
document es farà una actualització de les obligacions econòmiques que es corresponguin.  Tot això, sens perjudici de l’aprovació del compte de liquidació definitiu un cop finalitzades les obres d’urbanització. 

Finalment, cal advertir que l’import de les despeses d’urbanització i el saldo provisional que correspon a cada una de les finques no inclou les despeses derivades de l’impost sobre el valor afegit (IVA). 
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DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS 

 

La descripció de les finques resultants equival a la mateixa descripció de les finques resultants de la Modificació del 
Projecte de reparcel·lació del sector: SPR-4 – “Pla de les Hortes” i terrenys annexos, aprovada definitivament en data 
18 de juliol de 2013. Descripció que es aquella actualment inscrita en el Registre de la Propietat, amb excepció de 
l’afecció al pagament que li pugui correspondre en el compte de liquidació definitiu, saldo que s’ha fixat 
provisionalment en aquesta operació jurídica complementària i que és, respecte cada una de les finques, el següent: 
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ANNEXOS 

 

Tot seguit s’aporta, adjunta, la documentació següent: certificat de càrregues i gravàmens, emès pel Registre de la 
Propietat núm. 3 de Granollers en data 16 de juliol de 2021, relatiu a totes les finques resultants de la Modificació del 
Projecte de reparcel·lació del sector: SPR-4 – “Pla de les Hortes” i terrenys annexos, aprovada definitivament en data 
18 de juliol de 2013. 

 


































































































