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1.1.- ANTECEDENTS 
 
 
En data de 10 de juny de 1976 es va aprovar definitivament el Pla d’Extensió de la 
urbanització del Molí d’en Llorenç promogut per ORMENSA –Ordenació Molí d’en Llorenç 
SA- 
 
Les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi van ser aprovades definitivament 
per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 3 d’octubre de 1984, publicant-se l’acord el dia 
14 de novembre. 
 
Classificaven una part de la urbanització com a sòl urbà, a desenvolupar mitjançant una 
Junta de Compensació, que havia de fer-se càrrec de la conservació posterior de la 
urbanització. 
La resta era classificada com a sòl urbanitzable, que corresponia al sector que no 
disposava de cap marc legal, havent-se fet la parcel·lació sense cap tipus de planejament 
o de llicència. 
 
En data de 29 de gener de 2005 la Comissió d’Urbanisme de Girona va aprovar el Text 
Refós de les NNSS, publicant-se l’acord el dia 24 de gener de 2006, al DOGC nº 4557. 
 
El Moli d’en Llorenç era delimitat com una Unitat d’Actuació única de sòl urbà, amb la 
necessitat de redactar una projecte d’urbanització i executar les obres mitjançant el 
Sistema de Compensació. 
Alhora es classificava una part de sòl urbanitzable, corresponent a la part de la 
urbanització executada al marge del Pla d’Extensió, necessitant en aquest cas un Pla 
parcial per al seu desenvolupament. 
 
Posteriorment en data de 3 de novembre de 2005 la Comissió va aprovar la modificació de 
les Normes Subsidiàries, relativa al canvi de sistema d’actuació de la unitat d’actuació de 
la primera fase de la urbanització de Molí d’en Llorenç, passant del de Compensació al de 
Cooperació. 
Acord que va ser publicat al DOGC nº 4626 de 4 de maig de 2006. 

D’altra part, l’Ajuntament de Maià de Montcal, el dia 16 de març de 2007, va aprovar 
inicialment una Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament; acord que 
va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 3 d’abril de 2007.  

La modificació puntual tenia com a objectiu establir les condicions de gestió urbanística de 
l’àmbit, per tal de facilitar la redacció del projecte de reparcel·lació i aconseguir les 
cessions obligatòries dels terrenys que conformen els sistemes urbanístics –zones verdes i 
vialitat -; també preveia la redacció d’un projecte d’urbanització que completés la 
urbanització dotant-la dels serveis i de les infraestructures bàsiques necessàries per al  
seu correcte funcionament. 
En aquest sentit el document fixava una divisió poligonal de la unitat d’actuació –sector de 
sòl urbà -, delimitant 2 polígons, en funció del grau de desenvolupament real de la 
urbanització.  
 
L’esmentat document va  ser informat desfavorablement per la Unitat de Carreteres de 
Girona, conseqüència de l’afectació per l’Estudi informatiu de l’autovia A-26 de Figueres a 
Olot. 
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Paral·lelament el dia 21 de juliol de 2009 la Corporació va aprovar inicialment el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, publicant-se el mateix al DOGC nº 5433 de 31 de juliol 
i al BOP nº 152 de 10 d’agost, aprovant-se provisionalment mitjançant acord de Ple de 28 
de gener de 2011. 
 
El planejament aprovat delimitava l’àmbit inicial de la urbanització en dos sectors; el 
primer que corresponia a l’àmbit del Molí d’en Llorenç amb major grau de consolidació, 
pendent de reurbanitzar. 
I el segon PMU nº 1, que es corresponia amb la part de la urbanització menys 
consolidada,  i que necessita d’un Pla de Millora Urbana per a ser executat. 
 
En data de 16 de març de 2011 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va prendre 
l’acord següent: 

 
Aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Maià de Montcal, 
promogut i tramès per l’Ajuntament, supeditant-ne la publicació en el DOGC i 
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per triplicat, verificat per 
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, 
que incorpori entre d’altres la prescripció següent: 
 
S’haurà de canviar la classificació de la franja d’uns 35 m d’amplada situada 
confrontant amb la carretera N-260, passant a sòl no urbanitzable, de manera que el 
límit del sector coincideixi amb el marge nord del vial paral·lel a la carretera. Així 
mateix, s’haurà de representar gràficament la línia límit d’edificació a 50 m de l’aresta 
exterior de la calçada. 
 

Fruit de l’acord transcrit, en la redacció del Text Refós del POUM s’ha delimitat novament 
el sector de Sòl Urbà, del qual ha quedat fora la franja que confronta amb la carretera N-
260 i que inclou un total de 44 parcel·les, que amb el POUM i fruit de les determinacions 
donades per Urbanisme, són classificades com a Sòl No Urbanitzable. 
 
Concretats els antecedents relacionats, esmentar que d’acord amb l’art. 131 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, en 
concordança amb l’art. 125 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, l’inici de l’expedient reparcel.latori ha estat realitzat de 
conformitat amb la normativa. 
 
 
 
1.2.- BASES LEGALS I JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
Trobem la justificació del Projecte de Reparcel·lació en les determinacions contingudes en el 
POUM aprovat definitivament; també en la normativa establerta en els arts. 124 Ss del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme 
i l’art.130 Ss del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
El POUM defineix els terrenys objecte d’aquesta reparcel·lació com a Sòl Urbà no 
Consolidat, que integra un polígon d’actuació, únicament als efectes d’urbanitzar. 
Es preveu per al seu desenvolupament el Sistema de Reparcel.lació, en la modalitat de 
Cooperació. 
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Tenint en compte que el POUM es troba en tràmit d’aprovació és aplicable allò contingut a 
l’art. 125.6 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament a la Llei d’Urbanisme. 
  
 La tramitació dels instruments de gestió de forma simultània amb el planejament urbanístic 
 requereix que aquest incorpori el corresponent projecte d’urbanització, o que també es 
 tramiti simultàniament el projecte d’urbanització. L’executivitat dels acords d’aprovació 
 definitiva dels instruments de gestió resta supeditada a l’aprovació definitiva de l’instrument 
 de planejament i del projecte d’urbanització. 
 
El projecte per tant, té com a objectiu fer efectiu el repartiment equitatiu de beneficis i de 
càrregues derivades de l’ordenació urbanística pretesa, entre els terrenys situats dins 
l’àmbit sotmès a reparcel·lació. 
 
L’esmentada ordenació implica la delimitació del conjunt de finques compreses en el sector, 
per a la seva nova divisió ajustada al planejament que s’executa. També l’adjudicació de les 
parcel·les resultants als propietaris de les primitives, en proporció als respectius drets, i a 
l’Ajuntament de Maià de Montcal, com Administració actuant, en la part que li correspon, 
així com la cessió al mateix dels terrenys que, d’acord amb la pròpia ordenació, han de ser 
objecte de cessió obligatòria. 
 
D’altra part comentar que en tot allò relatiu a les valoracions del sòl, la justificació del 
document ve recollida en les prescripcions incloses en el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 
20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl. 
 
 
 
1.3.- CONTINGUT DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 
 
El document reparcel.latori s’ajusta, quant al seu contingut a allò previst als art. 144 i 150 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
El Projecte inclou el planejament objecte d’execució, la descripció de la unitat reparcel·lable, 
els criteris aplicats pel que fa la valoració de les finques aportades i de les resultants, així 
com les adjudicacions fetes, d’acord amb els drets aportats per cadascun dels interessats. 
 
Inclou també el compte de liquidació provisional, amb el detall de les despeses 
d’urbanització, la concreció dels elements a indemnitzar per ser incompatibles amb el 
planejament, i finalment les compensacions procedents per excés o defectes 
d’adjudicacions, en el cas que procedeixin. 
 
 
 
1.4.- DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT REPARCEL.LABLE. SITUACIÓ URBANÍSTICA DELS 
TERRENYS. 
 
 
El Sòl Urbà objecte d’aquesta reparcel·lació té una superfície total de 159.864,16 m2, i ve 
delimitat com a PAU nº 4 “Molí d’en Llorenç”. 
 



       

 
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ  
PAU. 4 “MOLÍ D’EN LLORENÇ”  
APROVACIÓ INICIAL. JUNY 2011 
AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL 

6

Urbanísticament, la zonificació de l’àmbit que s’executa és la següent: 
 
 

ZONIFICACIÓ MOLÍ D'EN LLORENÇ 
    

      SÒL 
RESIDENCIAL    

85.234,98 M2 53,32% 

      
 

PARCEL·LA MITJANA (6b 1) 85.234,98 m2 53.32% 
  

      
SÒL PÚBLIC 

   
74.629,18 M2 46,68% 

 
ESPAIS LLIURES (V) 45.074,77 m2 28,19% 

  
 

VIARI 28.618,41 m2 17,90% 
  

 
SERVEIS TÈCNICS 936,00 m2 0,58% 

  
      

ÀMBIT SECTOR    159.864,16 M2 100% 

 
 
 

• La definició gràfica del planejament vigent que s’executa ve definida al PLANOL Nº 3. 
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RELACIÓ DE PROPIETARIS I INTERESSATS, SITUACIÓ DE LES 
FINQUES APORTADES. 
 
 
2.1.- RELACIÓ NOMINAL DE PROPIETARIS I ALTRES INTERESSATS 
 
D’acord amb l’art. 129 de la Llei d’Urbanisme integren la comunitat reparcel·latòria totes les 
persones propietàries de finques compreses en un polígon d’actuació urbanística. 
 
Així mateix es consideren persones interessades en un expedient reparcel.latori els titulars 
dels drets que puguin resultar afectats per la resolució, i també els titulars d’interessos 
legítims susceptibles d’afectació, que es personin en el procediment i acreditin aquesta 
condició. 
 
El document considera interessats en l’expedient tots els propietaris de finques incloses en 
l’àmbit d’actuació, així com tots els titulars de drets i/o càrregues que resulten de les 
certificacions registrals emeses respecte de cadascuna de les finques. 
També es consideren interessats tots aquells propietaris que al seu dia varen adquirir 
terrenys mitjançant els corresponents contractes privats. 
 
La relació detallada de propietaris i altres interessats pel què fa les finques aportades, així 
com les dades personals i registrals d’aquests es troba inclosa en els QUADRES 1 i 2. 
  
 
 
2.2.- INFORMACIÓ DE LES FINQUES APORTADES 
 
El Molí d’en Llorenç actualment es troba en un procés de parcel·lació pràcticament 
consolidat.  
 
La descripció de les finques aportades ve recollida en les FITXES FINQUES APORTADES, el 
contingut de les quals té en compte els paràmetres fixats per la normativa d’acord amb allò 
definit a l’art. 146 del Reglament, essent les següents: 
 
 . Dades personals 
  . Titulars i altres interessats 
  . Títol i caràcter del dret 
 
 . Dades Reals Finca: 
  . Naturalesa i Afecció 
  . Superfície real i superfície inclosa en l’àmbit 
  . Límits i Descripció 
  
 . Dades Registrals Finca: 
  . Inscripció Registre (Tom, Llibre i Foli) 
  . Superfície registral 
  . Descripció 
  . Títol 
  . Drets i càrregues 
  . Operacions registrals prèvies 
 
L’expressió gràfica de la situació de cada finca aportada s’observa en el PLANOL 7. 
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DEFINICIÓ I VALORACIÓ DELS DRETS URBANÍSTICS 
APORTATS. VALORACIÓ DE LES PARCEL·LES RESULTANTS 

 
En aquest apartat es defineixen els drets urbanístics aportats a l’àmbit reparcel.latori tant 
per part de la propietat, com dels titulars d’altres drets acreditats a l’expedient. 
Finalment es detallen els criteris que regeixen les valoracions de les parcel·les resultants. 
 
 
3.1.- DEFINICIÓ DELS DRETS URBANÍSTICS. 
 
És preceptiu que tant els propietaris com la resta de titulars de drets existents sobre les 
finques objecte de reparcel·lació, exhibeixin els títols que posseeixin, declarant alhora les 
situacions de fet i jurídiques que coneguin i afectin les seves finques. 
 

 D’acord amb l’art. 126 de la Llei d’Urbanisme el dret de les persones propietàries 
dels terrenys inclosos en l’àmbit, si no hi ha acord unànime, és proporcional a la 
superfície de les finques originàries respectives en el moment de l’aprovació 
definitiva de la delimitació del polígon corresponent. 

 
Els articles 132 i 146.a del Reglament de la Llei d’Urbanisme, preceptuen que en el 
cas de discrepància entre els títols i la realitat física de les finques, s’ha d’estar a la 
realitat física, essent d’aplicació el què estableix la legislació relativa a la inscripció en 
el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística. 

 
“En relació a les finques aportades i respecte de cadascuna d’elles, el document 
reparcel.latori ha de fer constar la seva descripció de conformitat amb la realitat 
física. Si la descripció de la finca en el registre no coincideix amb la  real, en quant a 
la seva extensió superficial, límits o edificacions que hagin de ser mantingudes, ha de 
fer-se constar així en el projecte, per a procedir a la seva rectificació registral”. 
 

 Alhora l’art. 8 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, relatiu a la inscripció en el 
 Registre de la Propietat dels actes de naturalesa urbanística entén el Projecte de 
 Reparcel.lació com l’  instrument idoni per a procedir a la rectificació de l’extensió 
 superficial, dels límits o de qualsevol altra circumstància descriptiva de las finques 
 sites en un sector susceptible de reparcel·lació. 
 
 
Cal tenir en compte que el sòl que es desenvolupa es troba força consolidat per l’edificació, i 
conseqüentment els terrenys aportats pels diferents propietaris es troben totalment definits, 
i majoritàriament tancats. 
Per tant l’objecte del document és en aquest sentit, fixar o concretar la realitat dels terrenys 
aportats per cadascun dels propietaris, que es correspondrà amb les parcel·les resultants 
adjudicades posteriorment.  
 
En aquest sentit el projecte de reparcel·lació parteix dels drets inicialment definits en les 
certificacions obtingudes del Registre de la Propietat d’Olot, i amb l’objectiu de definir els 
drets realment aportats, així com d’adequar la realitat inscrita a la física i real de tots i 
cadascun dels terrenys, regularitza les diferències existents, per tal de procedir, en el cas de 
ser necessari, a la seva correcció.  
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Correcció que és realitzada d’acord amb el Decret de 14 de febrer de 1947, pel qual 
s’aprova el Reglament Hipotecari, art. 298.3. 

 
 .-  Rectificació de superfície pel que fa els excessos de cabuda que no excedeixin 

de la vintena part de la cabuda inscrita. 
 .-   Inscripció dels excessos de cabuda inferiors a la cinquena part de la cabuda 

inscrita, justificant en el projecte la cabuda real dels terrenys. 
 

• Les correccions fetes són instrumentades en les fitxes individuals de 
cadascuna de les parcel·les que s’aporten a la reparcel·lació.  

 
 
Es concreta d’aquesta manera i de forma exhaustiva, el dret aportat per cadascun dels 
propietaris, que serà fonamental i bàsic per a la posterior adjudicació dels terrenys que 
corresponguin. 
L’expressió gràfica de la situació de les finques aportades ve grafiada en el PLÀNOL 7. 
 
 
Des del PUNT DE VISTA REGISTRAL, s’aporten a la reparcel·lació dos grans grups de 
parcel·les.  

 .- El primer integrat per un total de 141 finques registrals segregades, i inscrites al 
registre de la propietat d’Olot. 

 
 .- I el segon grup que inclou els restes de superfície de les finques matrius originals, 
propietat d’Ordenació Molí d’en Llorenç. 

 
RFM. 97 
LIMITA: NORD, CARRETERA DE BESALÚ A ROSAS; SUD, N. LLORELLA, RAMON CREHUET, LA RIBERA DE 
BRUGUÉS, ISIDRO FIGUERAS I EL MANSO LLORENS, MITJANÇANT L'ESMENTADA RIBERA DE BRUGUÉS 
FINS A LA CASA MOLÍ DEL SENYOR TRAVER; EST, TERME DE DOSQUERS; I OEST, BARTOLOMÉ 
BASSOLS, RAMON CASASA, MIGUEL JUNQUERA I EL SENYOR TRAVER, MITJANÇANT LA SÈQUIA I LA 
BASSA DE L'ESMENTAT MOLÍ. 
 
SUPERFÍCIE REGISTRAL.- 118.740,70 M2 
 
RFM. 278 
LIMITA: AL NORD, AMB DOLORES CASASSA VILANA; AL SUD I EST, AMB ELS SENYORS CAPDEVILA 
BASSOLS; I A L'OEST, AMB RESTE DE LA FINCA DE BERNARDO BASSOLS SIDERA. 
 
SUPERFÍCIE REGISTRAL.- 4.189,59 M2 
 
RFM. 300 
LIMITA: NORD, SUCCESSORS DE MIGUEL JUNQUÉ I ALTRES, AVUI CARRETERA DE BESALÚ A ROSAS; 
SUD, ISIDRO FIGUERAS I SECCESSORS DE MIGUEL JUNQUÉ, AVUI MARIA MASSANET, LUIS HEREU I 
FERNANDO TRAVER; EST, MANSO MESTRES; I OEST, JOSE MARIA CAPDEVILA, CARMEN BASSOLS I 
SUCCESSORS DE MIGUEL JUNQUÉ. 
 
SUPERFÍCIE REGISTRAL.- 11.041,02 M2 
 
RFM. 350 
LIMITA: AL NORD, AMB LA CARRETERA DE BESALÚ A ROSES; SUD-EST, AMB RESTA FINCA DE QUE 
PROCEDEIX LA MATRIU QUE AQUESTA SE SEGREGA; SUD, AMB ISIDRO FIGUERAS, MIGUEL JUNCÀ I 
RESTE DE FINCA MATRIU; I OEST, AMB AQUEST MATEIX RESTE I AMB UNA ALTRA FINCA PROPIETAT 
DE JOSE MARIA CAPDEVILA MASO I CARMEN BASSOLS CASABÓ. 
 
SUPERFÍCIE REGISTRAL.- 82.706,81 M2 
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Des del PUNT DE VISTA REAL I FÍSIC, partint de les característiques pròpies de la 
urbanització, i de la documentació cartogràfica, topogràfica i cadastral obtinguda, s’han 
delimitat les finques matrius originàries. 
 
Es concreta l’existència d’una problemàtica sorgida per la pràctica indiscriminada de les 
segregacions fetes de les finques matrius, sense seguir en molts dels casos l’espai físic de la 
finca matriu a la que a priori pertanyien. 
Això sembla ser conseqüència de diferents factors; el fet que tots els terrenys eren propietat 
de la mateixa promotora, també que en els contractes privats signats al seu dia no es 
concretava la matriu de la que formava part el terreny venut en el document en qüestió. 
 
És per aquest motiu que el projecte de reparcel·lació, parteix de la delimitació física de 
cadascuna de les finques matrius, i amb caràcter previ a l’aportació, segrega la superfície 
edificable sita en cadascuna d’aquestes integrada per parcel·les individuals; el document 
segrega també l’espai de cessió obligatòria i gratuïta destinat a Sistemes Urbanístics. 
En el primer dels casos les segregacions venen fetes a favor de la promotora, Ordenació 
Molí d’en Llorenç, mentre que en el cas de segregacions dels sistemes es realitzen a favor 
de l’Ajuntament de Maià de Montcal. 
 
Amb caràcter previ a les segregacions practicades, és fa necessari regularitzar la situació 
registral de les diferents finques matrius, pel què fa les superfícies aportades per cadascuna 
d’aquestes a l’àmbit sotmès a reparcel·lació.  
Així mateix es procedeix també a la segregació dels terrenys que es troben fora del sector.  
 
 
F.M 97.-  superfície registral finca    118.740,37 m2 
  superfície real aportada a l’àmbit   39.180,52 m2 
 
 

• El document sol·licita la segregació d’una superfície de 79.559,85 m2, per quedar 
fora de l’àmbit.  

 
 
 
F.M 278.- superfície registral finca        4.189,59 m2 
  superfície real aportada a l’àmbit      4.001,18 m2 
 
 

• El document sol·licita la rectificació registral de la finca, d'acord amb la realitat física 
de la mateixa; la finca s’exhaureix en l’àmbit sotmès a reparcel·lació. 

 
 
 
F.M 300.-  superfície registral finca      11.041,02 m2 
  superfície real aportada a l’àmbit      9.889,04 m2 
 
 

• El document sol·licita la rectificació registral de la finca, d'acord amb la realitat física 
de la mateixa; la finca s’exhaureix en l’àmbit sotmès a reparcel·lació. 

 
 
 
F.M 350.-  superfície registral finca      82.706,81 m2 
  superfície real aportada a l’àmbit   38.297,10 m2 
 
 

• El document sol·licita la segregació d’una superfície de 44.409,71 m2, per quedar 
fora de l’àmbit.  
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Apareixen per tant, i com a finques aportades les finques matrius amb les superfícies 
regularitzades d’acord amb el detall fet. 
 
Respecte de les segregacions practicades, també amb caràcter previ a l’aportació dels 
terrenys, el document recull les següents: 
 
 
FM 97.-  SUPERFÍCIE REAL APORTADA A L’ÀMBIT    39.180,52 m2 
 
 

ILLA PARC SUPERF TITULAR 

    
A 49 452,75 

ORDENACION MOLÍ D'EN LLORENS, S.A. 

A 53 454,63 

A 58 500,95 

A 91 BIS 723,23 

A 127 603,30 

E 18 448,78 

F 1 438,00 

F 2 452,48 

F 4 451,03 

F 5 452,62 

F 11 453,75 

F 19 449,69 

F 20 436,04 

G 12 470,25 

G 14 418,28 

 10005 720,52 

AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL 
 

10006 638,49 

 
10007 590,82 

 
10008 1.637,71 

 
10010 27.673,24 

    

  
39.180,52 

 
 
 
FM 278.- SUPERFÍCIE REAL APORTADA A L’ÀMBIT   4.001,18 m2 
 
 

ILLA PARC SUPERF TITULAR 

A 78 445,92 

ORDENACION MOLÍ D'EN LLORENS, S.A. 

A 87 439,54 

A 88 444,24 

A 98 447,5 

A 103 442,44 

10001 1757,54 
AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL 

10009 24,00 
    

4.001,18 
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FM 300.-  SUPERFÍCIE REAL APORTADA A L’ÀMBIT  9.889,04 m2 
 
 

ILLA PARC SUPERF TITULAR 

    
A 56 452,24 

ORDENACION MOLÍ D'EN LLORENS, S.A. 

A 73 453,70 

A 123 407,15 

A 124 458,16 

A 131 714,95 

B 3 434,15 

B 5 432,63 

B 11 637,75 

B 13 637,75 

B 14 527,98 

C 2 453,89 

C 3 452,39 

D 8 445,59 

D 9 458,93 

D 18 454,56 

D 19 449,91 

D 20 449,98 

E 1 417,69 

E 21 431,01 

 
10003 718,63 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL 

    

  
9.889,04 

 
 
 
 
 
 
FM 350.-  SUPERFÍCIE REAL APORTADA A L’ÀMBIT    38.297,10 m2 
 
 

ILLA PARC SUPERF TITULAR 

10002 38.297,10 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL 
    

38.297,10 
 

 
 
 
La relació detallada de les segregacions practicades ve inclosa en el QUADRE 3. 
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L’aportació del sòl destinat a Sistemes Urbanístics és conseqüència d’allò contingut a l’art. 7 
de la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics. 
 

 “Deure de cessió. En les urbanitzacions amb cessions per a sistemes urbanístics 
pendents d’ésser efectuades.....  
El deure de cessió abans relacionat es materialitza en el projecte de reparcel·lació 
corresponent, el qual és un títol suficient per a inscriure el sòl a favor de 
l’administració actuant en el Registre de la Propietat, sense que calgui el 
consentiment del titular registral, per mitjà de documentació que exigeix la legislació 
hipotecària.” 

 
 
D’altra part constatar un últim extrem respecte de la mercantil promotora, com és el fet 
que al seu dia va signar múltiples compravendes en documents privats, que a dia 
d’avui no han accedit al Registre de la Propietat i tampoc han estat formalitzats en 
document públic; això ha generat una problemàtica força important, atès la gran quantitat 
de documents privats existents. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Maià de Montcal en aplicació del Reial Decret 
1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al Reglament 
per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la propietat d’actes 
de naturalesa urbanística, ha iniciat simultàniament al present document, la tramitació de 
l’expedient administratiu per tal de poder reanudar el tracte successiu interromput. 
 
 Art. 9 reanudació del tracte successiu interromput sobre les finques d’origen 

Quan alguna de les finques sites en la unitat d’execució constés inscrita a favor de 
persona diferent de qui justifiqui en l’expedient millor dret de propietat, la 
reanudació del tracte successiu podrà realitzar-se d’acord amb les regles següents: 
1.- quan els títols públics entremitjos únicament estiguin pendents d’inscripció, es 
procedirà prèviament a la pràctica d’aquesta.   
2.- Si la inscripció contradictòria amb la titularitat al·legada en l’expedient tingués 
més de trenta anys d’antiguitat, es citarà al titular registral en el domicili que 
constés a l’assentament i en el cas que tal circumstància no resulti del registre, per 
edictes. Si aquest titular no comparegués, i el Ministeri Fiscal no formulés oposició, 
la inscripció de la finca d’origen es practicarà a favor de qui hagi justificat el seu 
dret per qualsevol títol. De la mateixa forma es practicarà la inscripció en el cas 
que el titular hagués comparegut en l’expedient i no s’oposi al contingut del 
projecte. 
3.- Si la inscripció contradictòria tingués trenta o menys de trenta anys 
d’antiguitat, la reanudació del tracte dins de l’expedient únicament podrà practicar-
se quan consti que el titular registral n’ha tingut coneixement  personalment i no 
ha formalitzat oposició.   

 
El resultat de l’expedient serà incorporat al projecte d’equidistribució abans de la seva 
aprovació definitiva; mentre el Projecte de Reparcel.lació preveu la relació dels titulars en 
contracte privat, en concepte d’altres interessats respecte de cadascuna de les parcel·les; 
així mateix en el QUADRE 5 s’inclou una relació detallada dels dits titulars. 
 
Així mateix en l’aprovació inicial del document, es considera titular a la mercantil inscrita 
al Registre de la Propietat, Ordenació Molí d’en Llorenç, notificant-se també tots els acords 
als titulars de contractes privats, en qualitat d’interessats. 
 
Finalment i pel què fa les càrregues preexistents i el seu trasllat, el document segueix allò 
concretat a l’art. 148 del Reglament. 
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3.2. VALORACIÓ DELS DRETS URBANÍSTICS APORTATS 
 
D’acord amb els articles 115 del text refós de la Llei d’Urbanisme, la valoració del sòl i altres 
béns i drets que s’hagin d’expropiar, s’ha d’ajustar al que estableixi la legislació aplicable en 
matèria de règim de sòl i de valoracions. 
 
La Disposició Transitòria Tercera del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei del Sòl estableix que les regles de valoració previstes en 
aquesta llei són d’aplicació a tots els expedients que s’iniciïn a partir de l’entrada en vigor de 
la Llei 8/2007, de 28 de maig. 
 
 L’art. 22 del Reial Decret, regula els criteris generals per a la valoració dels 
 immobles.  

 “El valor del sòl correspon al seu ple domini, lliure de tota càrrega, gravamen o dret 
limitatiu de la propietat. 
 El sòl es taxarà d’acord amb la seva situació i amb independència de la causa de la 
valoració i de l’instrument legal que la motivi”. 

 
 En relació a la situació del sòl, l’art. 12 defineix les situacions bàsiques d’aquest. 

 “Tot sòl es troba, als efectes d’aquesta llei, en una de les situacions bàsiques de sòl 
rural o de sòl urbanitzat. 

 
 Defineix el sòl rural de la forma següent: 

 “El sòl preservat per l’ordenació territorial i urbanística de la seva transformació 
mitjançant la urbanització. 
El sòl per al qual els instruments d’ordenació territorial i urbanística prevegin o 
permetin el seu pas a la situació de sòl urbanitzat, fins que acabi la corresponent 
actuació d’urbanització i qualsevol altre que no reuneixi els requisits necessaris per a 
ser sòl urbanitzat.” 

 
 Així mateix el sòl urbanitzat serà: 

 “El sòl integrat de forma legal i efectiva en la xarxa de dotacions i serveis propis dels 
nuclis de població. S’entendrà que és així quan les parcel·les, edificades o no, 
comptin amb les dotacions i els serveis requerits per la legislació urbanístic o puguin 
arribar a comptar amb els mateixos sense l’execució d’altres obres que les de 
connexió de les parcel·les a les instal·lacions ja en funcionament..”  

 
 
D’entrada el sòl inclòs en el sector delimitat per la urbanització de Molí d’en Llorenç, d’acord 
amb la normativa relacionada i amb la Disposició Addicional Primera del Decret Legislatiu 
1/2010, ha de ser considerat sòl rural, doncs no compleix amb les determinacions exigides a 
l’art. 30, en relació al 29 i 27.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.  
 

• Concretament no disposa de xarxa de sanejament, d’enllumenat públic, i la 
resta de serveis són incomplets i no estant adaptats a la normativa vigent. 

 
Respecte al moment a què s’han de referir les valoracions, concreta l’art. 21.2 el següent: 

 A/Quant es tracti d’operacions de repartiment de beneficis i càrregues o d’altres 
necessàries per a l’execució de l’ordenació territorial i urbanística en les que la 
valoració determini el contingut patrimonial de facultats o deures propis del dret de 
propietat, les valoracions han de fer referència a la data d’inici del procediment 
d’aprovació de l’instrument que les motivi. 

 
• L’expressió gràfica dels terrenys afectats per la reparcel·lació s’inclou en el 

PLÀNOL Nº 3, i la relació ve continguda al QUADRE Nº 4. 
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3.3. VALORACIÓ DE LES PARCEL·LES RESULTANTS 
 
L’objectivació i generalització dels criteris de valoració queda expressada en l’art. 126.1b del 
Decret Legislatiu 1/2010, concretant el següent: 

 “Les finques resultants es valoren de la manera que decideixen per unanimitat els 
propietaris afectats, sota criteris objectius i generals per a tot l’àmbit d’actuació i en 
funció de l’aprofitament urbanístic atribuït pel planejament urbanístic al polígon 
d’actuació de què es tracti, o bé si no hi ha acord, es valoren subjectant-se als 
criteris de la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i de valoracions. En 
qualsevol cas la valoració de les parcel·les resultants ha de tenir en compte les regles 
de ponderació establertes en l’art. 37.5. 

 
L’art 140 del Decret 305/06 concreta que la valoració de les finques resultants s’ha 
d’efectuar en unitats de valor, resultants de l’aplicació de les regles de ponderació 
que estableix l’art. 37 de la Llei d’Urbanisme. 

 
 La ponderació de valor de les finques resultants en funció de llur localització, 
únicament procedeix quan la indicada localització difereix substancialment de la de 
les finques aportades, i la ubicació de les finques resultants produeix una diferència 
relativa de valor. 

 
Així mateix, l’art. 37.5 relacionat preveu la ponderació de l’aprofitament urbanístic, la qual 
ha d’ajustar-se als paràmetres següents: 
  
 a.- si l’àmbit d’actuació comprèn diverses zones, s’ha d’establir el valor relatiu 
 homogeneïtzat de cadascuna. 

b.- Els valors homogeneïtzats a què es refereix la lletra a han d’expressar la 
 intensitat dels usos, la rigidesa a la demanda de cadascun dels usos, llur localització i 
la repercussió admissible del valor de la urbanització o, si s’escau, la reurbanització. 

 
 
En el cas que ens ocupa tenint en compte que en l’àmbit únicament és permesa una 
tipologia edificatòria, s’ha calculat l’aprofitament real del sector amb el valor de repercussió 
següent: 
 
 

CLAU SOSTRE 

PREU 
CONSTRUCCIÓ 

(GEST+ 
FINANC) 

COST 
CONSTRUCCIÓ 

PREU 
VENDA 

INGRÈS 
VENDA 

APROFITAMENT 
BENEFICI 

S/ COST URB 

       
6b1 34.093,99 1.075,00  € 36.651.041,40 € 1.430,07  € 48.756.795,14  € 12.105.753,74  € 

       

   
36.651.041,40 € 

 
48.756.795,14  € 12.105.753,74  € 

 
 

• per a l’obtenció dels preus de mercat, s’han analitzat un seguit d’ofertes de 
venda  de terrenys en situacions similars, tant de construccions aïllades, 
com d’edificacions alineades a vial, als termes municipals de Besalú, Maià 
de Montcal, Argelaguer i Banyoles. 
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Tenint en compte que es preveuen en el Compte de Liquidació Provisional unes despeses 
totals de 4.921.637,62 €, en resulten per tant  els valors residuals següents: 
 
 

CLAU 
 

V. RESIDUAL 
SOSTRE SENSE 

COST URBANITZ 
COEFICIENT 

V. RESIDUAL 
SOSTRE INCLÒS 
COST URBANITZ 

V. RESIDUAL 
SÒL NET INCLÒS 
COST URBANITZ 

V. 
RESIDUAL 
SÒL NET 
SENSE 
COST 

URBANITZ 
      

6b1 355,07 € 1,00 209,61 € 83,84 € 142,03 € 

      
 
 

• L’expressió gràfica de la situació de les parcel·les resultants pot observar-se en el 
PLÀNOL Nº 8. 

 
 
 
Cal puntualitzar també l’aportació per part de particulars de TERRENYS QUALIFICATS 
PEL POUM com a SISTEMES URBANÍSTICS, sistema tècnic i vialitat, i la corresponent 
indemnització prevista pel document reparcel.latori, en contraprestació a la cessió d’aquests 
a l’Ajuntament de Maià de Montcal. 
 
En aquest sentit, la finca registral 316 aporta a l’àmbit un total de 1.857,17 m2, qualificats 
pel POUM com a sistema tècnic i vialitat.  
 
Atès que el sector es troba majoritàriament consolidat per l’edificació, és impossible 
l’adjudicació de finques resultants; per això el document reparcel.latori substitueix 
l’adjudicació amb la corresponent indemnització econòmica. 
 
 

CÀLCUL VALORS CESSIÓ SISTEMES URBANÍSTICS 

  
SUPERFÍCIE A CEDIR 1.857,17 m2 

CESSIÓ PLA PARCIAL   872,74 m2 

  
SUPERFÍCIE EDIFICABLE 984,43 m2 

CESSIÓ 10% A.M. 98,44 m2 

  
SUPERFÍCIE NETA EDIFICABLE 885,98 m2 

VALOR PROMIG SÒL AMB COST URBANITZACIÓ 83.84 € 

  
VALOR SUPERFÍCIE A COMPENSAR 74.283,29 € 

 
 
Valoració aquesta que no és aplicada a la resta de cessions de sistemes urbanístics, 
propietat de la mercantil promotora, Ordenació e Molí d’en Llorenç, SA. 
 
En aquest sentit, la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions 
amb dèficits urbanístics, preveu en l’art. 7 el següent: 
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 “Deure de cessió. En les urbanitzacions amb cessions per a sistemes urbanístics 
pendents d’ésser efectuades, i establertes en l’instrument de planejament a l’empara 
del qual es dugué a terme l’operació de transformació del sòl, la cessió no dóna 
dret a rebre cap tipus de contraprestació urbanística o d’indemnització, 
llevat que no s’hagin obtingut beneficis urbanístics. S’entén que la transmissió 
de les parcel·les i dels immobles de les urbanitzacions que són objecte de 
regularització s’ha efectuat lliure de les càrregues urbanístiques de cessió de 
sistemes i que s’han obtingut els beneficis urbanístics derivats de l’execució del 
planejament, si no s’ha estipulat el contrari en el contracte o en l’acte de 
transmissió.   
 
El deure de cessió abans relacionat es materialitza en el projecte de reparcel·lació 
corresponent, el qual és un títol suficient per a inscriure el sòl a favor de 
l’administració actuant en el Registre de la Propietat, sense que calgui el 
consentiment del titular registral, per mitjà de documentació que exigeix la legislació 
hipotecària.” 

 
En el present cas s’ha evidenciat l’obtenció per part de la mercantil dels beneficis urbanístics 
fruit de les múltiples compravendes efectuades, per la qual cosa el projecte plasma 
l’obtenció d’aquest sòl sense cap contraprestació urbanística, ni indemnització econòmica.  

 



       

 
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ  
PAU. 4 “MOLÍ D’EN LLORENÇ”  
APROVACIÓ INICIAL. JUNY 2011 
AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL 

18

ADJUDICACIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS. 
 
En aquest apartat es defineixen els criteris que regeixen l’adjudicació de les finques 
resultants, relacionant-se de forma detallada cadascuna d’elles, amb la conseqüent 
descripció, als efectes d’inscriure-les al Registre de la Propietat corresponent. 

 
 
4.1..- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
  
Amb caràcter general, la normativa preveu que tota la superfície inclosa en l’àmbit de la 
reparcel·lació, sigui o no edificable, ha de ser objecte de nova adjudicació en el projecte, o 
bé de confirmació de titularitat.  
 
Els criteris bàsics de l’adjudicació són els continguts en els arts. 126 i 139 de la Llei 
d’Urbanisme i del Reglament respectivament. 
 
Són de ressaltar, dins dels preceptes citats, els següents: 

 
Les parcel·les adjudicades han d’estar situades en el lloc més proper al de les 
antigues propietats dels mateixos titulars, sens perjudici que, si això no és possible, 
s’apliqui la ponderació de valors pertinent  
 
S’han d’adjudicar com a finques independents les superfícies que compleixin els 
requisits de parcel·la mínima edificables i que tinguin la configuració i les 
característiques adequades per a edificar-hi conformement al planejament 
urbanístic; el sòl que no s’ajusti als requisits esmentats també es pot adjudicar com 
a finca independent, a instància dels interessats, si s’aconsegueix de formar una 
parcel·la mínima edificable en agrupar-la amb una altra finca que hi confini, externa 
a l’àmbit de reparcel·lació i d’una qualificació igual o compatible  

 
No podran adjudicar-se com a finques independents superfícies inferiors a la 
parcel·la mínima edificable o que, no reuneixin la configuració i característiques 
adequades per la seva edificació conforme al planejament  

  
Quan l'escassa quantia de drets d’alguns propietaris no permet d’adjudicar-los 
parcel·les independents a tots ells, el projecte de reparcel·lació pot determinar una 
indemnització en metàl·lic o, alternativament, l’adjudicació de les parcel·les 
resultants en proindivís, llevat que la quantia dels drets no arribi al 15% de la 
parcel·la mínima edificable, en el qual cas s’ha de substituir necessàriament per una 
indemnització en metàl·lic  

  
Les diferències d’adjudicació han d’ésser objecte de compensació econòmica entre 
els interessats, el valor de la qual s’ha de fixar atenint-se al preu de les parcel·les 
resultants que els haurien correspost si l’adjudicació hagués estat possible  
 
L’adjudicació de finques independents és preferent a l’adjudicació en indivís, i 
aquesta és preferent a la indemnització en metàl·lic. 
 

 
En el sector el document reparcel.latori adjudica a cadascun dels titulars idèntiques 
parcel·les a les aportades, en la majoria del casos, o similars prèvia adequació d’aquestes a 
la realitat física existent. 
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S’adjudiquen per tant, un total de 169 parcel·les resultants edificables. 
 
Així mateix, el document defineix un total d’11 zones -10.001 a 10.011- adjudicades totes 
elles a l’Ajuntament de Maià de Montcal, atès que d’acord amb el planejament venen 
qualificades de zona verda -10.001 a 10.008-, sistemes tècnics -10.009 i 10.011- i vialitat -
10.010-. 
 
 
D’altra part, i en relació a l’ APROFITAMENT MIG, d’acord amb el POUM correspon cedir 
els percentatges d’aprofitament urbanístic que assenyala l’art. 45 del Decret Legislatiu 
1/2005, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
En aquest sentit es considera que aquest era un deure de la promotora, inclòs aquest en el 
Pla d’Extensió promogut per ORMENSA –Ordenació Molí d’en Llorenç SA-. 
Malgrat que les cessions no van ser fetes, la mercantil promotora sí que va parcel·lar i 
vendre pràcticament la totalitat dels terrenys que conformen la urbanització, obtenint el 
lucre econòmic, però desatenent alhora les obligacions assumides.  
 
És per això que el document reparcel.latori materialitza una part de la cessió d’aprofitament 
mig a fer per la promotora en un total de 3 parcel·les, que d’acord amb les dades que obren 
en poder de la Corporació resten actualment lliures de títols contradictoris.  
 
Terrenys que són adjudicats a l’Ajuntament de Maià de Montcal en concepte d’aprofitament 
mig i amb la valoració següent: 
 
 

PARCEL·LES SUPERFÍCIE 
VALOR SÒL NET 

SENSE COST URB 
VALOR TERRENYS 

    
Parcel·la A 131 714,95 m2 142,03 €/m2 

 
Parcel·la C  2 453,89 m2 142,03 €/m2 

 
Parcel·la F  11 453,75 m2 142,03 €/m2 

 

    
TOTAL SUP/VALOR 1.622,59 m2 

 
230.453.21 € 

 
 
Tenint en compte que l’aprofitament  a rebre per l’Ajuntament és del 10% de l’aprofitament 
del sector, per tant d’1.210.575,37 €, i que el valor dels terrenys rebuts per aquest 
concepte és de 230.453,21 €, l’Ajuntament ha de rebre econòmicament la quantitat de 
980.122,16 €, atès que en el sector és impossible cedir altre terreny per a aquest concepte. 
 
Respecte d’aquest tipus de cessió, l’art. 7 de la Llei 3/2009, de 10 de març, preveu la 
substitució parcial de l’aprofitament que correspon a l’Administració per l’equivalent del 
valor econòmic. 
 

“en el supòsit excepcional d’àmbits amb edificació consolidada en què no sigui 
possible la redistribució material dels terrenys, el projecte de reparcel·lació pot 
establir que la cessió de sòl corresponent al percentatge d’aprofitament urbanístic 
sigui substituïda per l’equivalent del seu valor econòmic. 

  
 L’import obtingut de l’alienació del sòl de cessió o l’equivalent econòmic relacionat, 
es pot destinar, totalment o parcialment, a pagar el cost de la implantació 
de les infraestructures, els serveis i els equipaments dins l’àmbit d’actuació o el 
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cost de l’ampliació o el reforçament de les infraestructures, els serveis i els 
equipaments externs que han de donar servei a aquest àmbit”. 

 
 
Quantitat que d’acord amb aquest precepte, l’Ajuntament de Maià de Montcal ha acordat 
destinar-lo quasi bé en la seva totalitat a sufragar el cost de les infraestructures, serveis i 
equipaments del sector, disminuint d’aquesta manera els costos d’urbanització que han 
d’assumir els propietaris afectats pel procés urbanitzador. 
 
 
D’altra part, la Corporació s’adjudica 3 parcel·les més, atès que malgrat estar en 
investigació la titularitat, per part del Consell Comarcal de la Garrotxa, d’acord amb l’art. 47 
de la Llei 33/2003, sembla ser que continuen sent propietat de la mercantil promotora. 
 
Aquests terrenys són els següents: 
 
 .- Parc. F 4 i F 5 
 .- Parc. G 14  
 

• Respecte del conjunt d’aquests terrenys la Corporació assumeix els respectius costos 
d’urbanització, 78.409,47 €, sempre i quan s’aconsegueixi la reanudació del tracte a 
favor seu. Aquests costos són assumits pels diners rebuts en concepte 
d’aprofitament mig i per tant, descomptats de la quantitat total que l’Ajuntament 
reinverteix en la pròpia urbanització.  

 
 
Per tant, el Compte de Liquidació Provisional preveu la destinació dels diners rebuts per 
l’Ajuntament en concepte d’aprofitament a la disminució dels costos d’urbanització de la 
propietat; concretament la Corporació reinverteix la quantitat de 901.740,84 €. 
 
 
Aprofitament mig rebut per l’Ajuntament    980.122,16 € 
Costos urbanització parc. Ajuntament     78.409,47 €   
 
Reinversió diners a la urbanització     901.740,84 €     
 
 
 
4.2.- DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS ADJUDICADES. 

 
La descripció de les parcel·les adjudicades es realitza d’acord amb allò establert a l’art.147 
del Reglament de la Llei d’Urbanisme; es concreta el títol d’adjudicació, la titularitat 
individual o en pro indivís de l’adjudicatari/s de cada finca, la descripció de les edificacions, 
les compensacions en metàl·lic corresponents a càrregues, gravàmens, condicions, 
substitucions i demés drets que poden afectar-les per la seva incompatibilitat amb el 
planejament urbanístic. 
 

• La definició escrita i gràfica de les parcel·les resultants es troba continguda en el 
QUADRE 4 i al PLÀNOL Nº 8. 

 
D’altra part, s’adjunten les FITXES INDIVIDUALS DE FINQUES RESULTANTS, amb el PLANOL 
INDIVIDUAL de cadascuna d’elles. 
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Finalment s’adjunta el QUADRE Nº 8, que inclou una correlació entre les finques aportades i 
les resultants adjudicades, als efectes de facilitar la inscripció del projecte al Registre de la 
Propietat. 
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TAXACIÓ DELS DRETS A EXTINGIR O ENDERROCAR. 
INDEMNITZACIONS D’AFECCIONS I SERVITUDS 
 
Les plantacions, obres, edificacions, instal·lacions i millores que no es puguin conservar per 
ser incompatibles amb el planejament que s’executa, es valoren amb independència del sòl, 
i se n’ha de satisfer l’import als propietaris interessats, a càrrec del projecte de 
reparcel·lació, en concepte de despeses d’urbanització –art. 126.1.f Llei d’Urbanisme -.  
 
Pel què fa la valoració dels dits elements, els articles 22.3 i 23.1 b) del Reial Decret 
Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del Sòl. 
estableixen els criteris següents: 

 
Art. 22.3. Les edificacions, construccions i instal·lacions, els sembrats i les 
plantacions en el sòl rural s’han de taxar amb independència dels terrenys sempre 
que s’ajustin a la legalitat en el moment de la valoració, siguin compatibles amb l’ús 
o rendiment considerat en la valoració del sòl i no s’hagin tingut en compte en la 
valoració esmentada pel seu caràcter de millores permanents. 
 
En el sòl urbanitzat, les edificacions, construccions i instal·lacions que s’ajustin a la 
legalitat s’han de taxar conjuntament amb el sòl de la manera que preveu l’apartat 2 
de l’art. 24. 
 
S’entén que les edificacions, construccions i instal·lacions s’ajusten a la legalitat en el 
moment de la valoració quan es van realitzar de conformitat amb l’ordenació 
urbanística i l’acte administratiu legitimador que requerissin, o han estat 
posteriorment legalitzades de conformitat amb el que disposa la legislació 
urbanística. 
 
La valoració de les edificacions o construccions ha de tenir en compte la seva 
antiguitat i el seu estat de conservació. Si han quedat incurses en la situació de fora 
d’ordenació, el seu valor s’ha de reduir en proporció al temps transcorregut de la 
seva vida útil. 

 
En el cas que ens ocupa, no es preveu l’enderroc i la corresponent reposició de cap element. 
 
 
D’altra part i d’acord amb la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana, el document 
preveu la CONSTITUCIÓ D’UNA SERVITUD FORÇOSA, amb la finalitat d’assegurar 
l’existència d’una franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, 
lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida. 
 
L’esmentada afecta les finques cadastrals següents: 
 

REF CADASTRAL POLÍGON PARCEL·LA SUP AFECTADA 

 
17110A001000220000FZ 1 22 855,81 m2 

17110A001000250000FW 1 25 3.400,07 m2 

17110A001000260000FA 1 26 54,06 m2 

17110A001000270000FB 1 27 941,70 m2 

SUPERFÍCIE TOTAL AFECTADA CONST SERVITUD.                              5.251,64 M2 
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Pel què fa la indemnització relativa a la constitució del dret real, l’art. 6.3 de la Llei regula el 
següent: 
 La servitud d’accés  dóna dret a una indemnització a càrrec dels subjectes a què fa   
 referència l’article 4.1 i 2, que consisteix en el valor de la part afectada de la finca   
 servent i la reparació dels perjudicis que el pas pugui ocasionar. 
  
 
Per tant la valoració prevista pel document pel què fa la indemnització de la servitud 
relacionada, atès que es constitueix sobre sòl rústec  és de 0.6 €/m2, ascendint el total de 
la indemnització a un valor de 3.150,98 € 
 
 

• El detall de les indemnitzacions incloses en el document reparcel.latori ve inclòs en el 
QUADRE Nº 7.  
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DESPESES DE REPARCEL·LACIÓ I URBANITZACIÓ. COMPTE DE 
LIQUIDACIÓ PROVISIONAL. 

 
6.1- DEFINICIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS D’URBANITZACIÓ 
  
Preveu la normativa que, mitjançant els instruments de gestió urbanística, els propietaris 
que integren la comunitat reparcel·latòria assumeixen les càrregues d’urbanització, les quals 
són les següents: 
 

.- Obres d’urbanització determinades pel planejament urbanístic i pels projectes 
d’urbanització amb càrrec al sector de planejament urbanístic o al polígon d’actuació 
urbanística, sens perjudici, si s’escau, dels supòsits regulats per l’art 46. 
 
.- Les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions i la 
destrucció de plantacions, d’obres i d’instal·lacions que siguin exigits per a l’execució 
dels plans, d’acord amb la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i de 
valoracions. 

  
 .- Les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d’activitats. 

 
.- El cost dels avantprojectes, dels plans parcials i dels plans de millora urbana, dels  
projectes d’urbanització i dels instruments de gestió urbanística. 
 
.- Les despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics corresponents 
dels acords i les operacions jurídiques derivats dels instruments de gestió 
urbanística. 
 
.- Les despeses de gestió, degudament justificades, sota els principiïs de 
proporcionalitat i de no-enriquiment injust. 
 
.- Les indemnitzacions procedents per l’extinció de drets reals o personals, d’acord 
amb la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i de valoracions. 

  
 .- Les despeses generades per a l’efectivitat del dret de reallotjament.  
 
 
Així mateix fixa la necessitat que el document reparcel.latori justifiqui en el cas que 
procedeixi, les despeses que amb caràcter excepcional s’entenen com a càrrega 
individualitzada i que per tant, han de ser assumides per les persones propietàries dels 
terrenys corresponents, essent inexistents en aquest cas. 
 
Per tant, seran computades com a despeses repartibles a prorrata entre els adjudicataris de 
les parcel·les resultants, un total de 4.959.417,86 €.  
 
 
El pressupost ve desglossat de forma següent: 
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DESPESES URBANITZACIÓ 
BASE 

IMPOSABLE 
IVA 18% TOTAL 

    REDACCIÓ DOCUMENTS 126.208,96 € 22.717,61 € 148.926,57 € 
PROJECTE REPARCEL.LACIÓ 25.423,73 € 4.576,27 € 30.000,00 € 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ 48.000,00 € 8.640,00 € 56.640,00 € 

DESPESES TOPOGRAFIA 470,00 € 84,60 € 554,60 € 
REVISIÓ P.U. MOD PLANEJAMENT 
I ACTUALITZACIÓ PREUS 52.315,23 € 9.416,74 € 61.731,97 € 

    
DESPESES GESTIÓ 164.629,08 € 29.633,24 € 194.262,32 € 
INSCRIPCIÓ PROJECTE REPARCEL.LACIÓ 55.635,59 € 10.014,41 € 65.650,00 € 
GESTIÓ ADMI I COMPTABLE PROCÉS 98.824,00 € 17.788,32 € 116.612,32 € 
DESPESES NOTIFICACIONS 10.169,49 € 1.830,51 € 12.000,00 € 

    
DESPESES EXECUCIÓ 3.989.276,83 € 957.573,72 € 4.707.346,66 € 
OBRES URBANITZACIÓ 3.969.276,83 € 714.469,83 € 4.683.746,66 € 
DESPESES COMPANYIES 20.000,00 € 3.600,00 € 23.600,00 € 

    
IMDENITZACIONS I/O COMPENSACIONS -   € -   € 1.058.273,15 € 
10% APROFITAMENT MIG 

  
980.122,16 € 

ADQUISICIÓ SÒL PÚBLIC 
(DEPURADORA)   

75.000,00 € 

CONSTITUCIÓ SERVITUD FORÇOSA 
  

3.150,98 € 

    
TOTAL DESPESES URBANITZACIÓ 4.280.114,88 € 770.420,68 € 6.108.808,70 € 
APORTACIÓ SUBVENCIÓ LLEI 3/2009 

  
283.650,00 € 

APORTACIÓ AJUNTAMENT PART 10% AM 
(SEGONS LLEI 3/2009)   

901.740,84 € 

DEVOLUCIÓ QUOTES PRÈVIES PARC. 
CARRETERA   

36.000 € 

    
TOTAL QUOTES A REPARTIR 
LIQUIDACIÓ PROVISIONAL   

4.959.417,86 € 

 
 
 
Esmentar dos aspectes importants pel què fa el contingut del Compte de Liquidació 
Provisional; el primer relatiu a la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya amb 
càrrec al fons per a la regularització d’urbanitzacions creat per la Llei 3/2009, de 10 de 
març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. 
 
La Generalitat ha atorgat per a la urbanització del Molí d’en Llorenç un import de 
283.650,00 € que han de ser destinats al pagament de la redacció dels Projectes de 
Reparcel.lació i Urbanització, i a la inscripció del primer dels documents al Registre de la 
Propietat; també al pagament dels costos derivats de les notificacions practicades fruit del 
procés urbanístic, i finalment a sufragar obres complementàries. 
Quantitat que ha estat descomptada del Pressupost inclòs en el Compte de Liquidació, i que 
per tant, va destinada a minorar els costos d’urbanització que han d’assumir els propietaris. 
 
D’altra part, la relativa a la reinversió dels diners que l’Ajuntament de Maià de Montcal rep 
en concepte d’aprofitament mig, en un total de 901.740,84 €, i que per tant, minoren 
també els costos d’urbanització a assumir per la propietat. 
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Esmentar finalment que l’Ajuntament de Maià de Montcal, en sessió de Ple celebrat el dia 7 
de febrer de 2007, va aprovar el pressupost relatiu als treballs previs d’execució del projecte 
d’urbanització de la urbanització i el repartiment de les quotes urbanístiques prèvies, amb 
un import de 1.000 € per parcel·la. 
El document reparcel.latori inclou en el compte de liquidació provisional el repartiment fet, 
amb un import total de 223.000 €, que és descomptat dels costos d’urbanització de 
cadascun dels propietaris que van fer efectiu l’esmentat pagament. 
 
D’aquests diners cal retornar els cobrats a les parcel·les que confronten amb la carretera N-
260, que tal i com s’ha esmentat, passen a sòl no urbanitzable; la resta són inclosos en el 
Compte de Liquidació Provisional, i descomptats a cadascun dels propietaris en la part que 
els pertoca.  
 
En relació a les parcel·les que confronten amb la carretera N-260, el document preveu la 
devolució d’un total de 36.000 €, pagats pels propietaris d’aquests terrenys, com a quotes 
prèvies. 
 
A l’incloure la liquidació relacionada en el document reparcel.latori, el Compte de Liquidació 
Provisional inclou conseqüentment totes les despeses ja efectuades per part de 
l’Ajuntament, des del moment en què es va emetre la quota prèvia. 
 
A les despeses ja efectuades se’ls ha aplicat també l’Impost de Valor Afegit vigent en 
l’actualitat -18%-, malgrat que part de les despeses van ser pagades amb anterioritat  al 
juliol de 2010, i per tant amb un IVA aplicable del 16%. 
La diferència serà regularitzada una vegada finalitzades les obres d’urbanització, en el 
moment en què s’efectui la liquidació definitiva del procés reparcel.latori.  
 

• El detall de les despeses totals d’urbanització ve especificat en el QUADRE Nº 6, 
inclòs en el Projecte. 

 
 
6.2- COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL 
  
D’acord amb l’art. 149 del Reglament que desenvolupa la Llei d’Urbanisme,  

 En la determinació del compte de liquidació provisional de la reparcel·lació, s’ha 
d’especificar la responsabilitat que correspon a cada finca resultant per raó de les 
despeses d’urbanització i de les altres despeses del projecte. 
 Els saldos del compte de liquidació s’entenen provisionals i a compte, fins que 
s’aprovi la liquidació definitiva de la reparcel·lació. L’esmena d’errors i omissions, així 
com les rectificacions que siguin procedents es tenen en compte en la liquidació 
definitiva, però no suspenen l’exigibilitat dels saldos provisionals aprovats amb el 
projecte de reparcel·lació. 
Les partides que comprengui el compte de liquidació per a cada finca es compensen 
quan siguin de signe diferent, essent exigibles únicament els saldos resultants. 
 S’entén a tots els efectes, que els saldos del compte de liquidació provisional són 
deutes líquids i exigibles, a favor de l’Administració Actuant. 

 
Els valors obtinguts com a conseqüència de la Liquidació Provisional de cada parcel·la 
s’inclouen en la descripció de les finques resultants, així com en el QUADRE nº 7. 
  
Una vegada acabada i recepcionada l’obra d’urbanització, per part de l’administració 
actuant, es procedirà a la liquidació definitiva del procés reparcel.latori. En l’esmentada es 
tindran en compte totes les despeses efectivament realitzades durant el procés d’execució 
del planejament. 
 
 




