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1.- INTRODUCCIÓ  
 
1.1.- ANTECEDENTS  
 
El Text Refós del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès és aprovat 
definitivament el 18 de juny del 2009 i publicat al DOGC el 25 de setembre del 2009. 
 
Anteriorment a la Revisió del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès, en data 
de 30 de novembre del 2000, l’Ajuntament d’aquest municipi va aprovar inicialment la 
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès, consistent en 
l’ordenació de la unitat d’actuació 15 Can Batllori, promoguda pel mateix consistori, i que 
posteriorment va aprovar provisionalment en data de 25 de gener del 2001. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya (CTUB), en sessió de 18 de juliol del 2001 
va aprovar definitivament la Modificació del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del 
Vallès, consistent en l’ordenació de la unitat d’actuació 15 Can Batllori, promoguda i tramesa 
per l’Ajuntament, amb la incorporació d’ofici d’un seguit de prescripcions que esmenaven el 
document d’acord amb els criteris d’un plànol annex. 
 
Posteriorment, la Sra. Carme Jofre Massuet va interposar recurs contenciós administratiu 
contra l’Acord de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès de 25 de juliol del 2002 pel que 
es va desestimar el recurs de reposició interposat per la mateixa Sra. Carme Jofre Massuet 
contra Acord de 2 de maig del 2002 d’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació de 
la Unitat d’Actuació núm. 15 “Can Batllori” i, indirectament contra la Modificació del Pla 
General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès que en feia referència i que s’havia 
aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona a data de 18 de juliol del 2001. 
 
La sentència (núm. 473) de 28 de març del 2007 de la “Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña” estimava en part el recurs 
interposat, declarant nuls de ple dret i sense efecte els Acords municipals de 25 de juliol del 
2002 pel que es desestimava el recurs de reposició interposat contra l’Acord de 2 de maig 
del 2002 d’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació núm. 
15 “Can Batllori”, el Projecte de Reparcel·lació i nul de ple dret en tant que delimita la Unitat 
d’Actuació 15 “Can Batllori”, la Modificació del Pla General d’Ordenació i l’Acord de 18 de 
juliol del 2001 que el va aprovar, atès que entén que la delimitació de la unitat d’actuació no 
permet l’equidistribució de beneficis i càrregues. 
 
L’Ajuntament, en el Text Refós del Pla General aprovat definitivament el 18 de maig de 
2009, delimita de nou l’àrea d’actuació número 15 d’acord amb el Pla General vigent 
anterior a la modificació puntual del 18 de juliol de 2001. 
 
Cal tenir en compte que, després de la sentència de 28 de març del 2007 anteriorment 
citada, el sector és trobava totalment parcel·lat, amb les cessions formalitzades i inscrites al 
Registre de la Propietat, la urbanització totalment executada amb tots els serveis, i 
recepcionada definitivament per l’Ajuntament amb un compte de liquidació definitiu aprovat i 
liquidat per tots els propietaris, així com amb tots els béns i drets afectats indemnitzats i 
extingits. Igualment, també cal tenir en compte que el sector està parcialment edificat 
d’acord amb la modificació del Pla General del 2001 anul·lat per la sentència. 
 
Aquesta situació de consolidació impossibilita regular i ordenar l’àmbit d’acord amb el què 
és vigent en el Pla General d’Ordenació Municipal, i fa necessari una modificació del mateix 
per adaptar allò actualment executat i donar compliment a les noves prescripcions de les 
Lleis d’urbanisme aprovades amb posterioritat a l’any 2001. 
 
En els darrers dos anys l’Ajuntament i els propietaris del sector han treballat en diverses 
propostes de solució, una de les quals es va consensuar entre totes les parts i es va 
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presentar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a l’efecte de l’emissió amb 
caràcter previ a la seva tramitació de l’informe d’acord amb el què determina l’article 99 del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, 
modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
D’acord amb la resolució d’aquest informe previ, s’ha modificat la proposta que tots els 
propietaris del sector i l’Ajuntament han consensuat, reflectint-ho en el Conveni Urbanístic 
de data 8 de novembre de 2013 i ratificat pel Sr. Josep Jofre el 17 de gener de 2014 en un 
document d’adhesió. 
 
Així doncs, amb data de març de 2014 es va realitzar una nova proposta de modificació 
puntual del Pla General de les Franqueses del Vallès en l’àmbit de la UA 15 “Can Batllori”, 
que va ser aprovada inicialment per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en data de 
27 de març de 2014 i que actualment està pendent de l’aprovació provisional i definitiva per 
part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
 
1.2.- OBJECTE D’AQUESTA REPARCEL·LACIÓ  
 
El present document té per objecte la reparcel·lació de l’anomenada UA 15 “Can Batllori” amb 
la delimitació i condicions establertes per la nova proposta de modificació puntual del Pla 
General de les Franqueses del Vallès en l’àmbit de la UA 15 “Can Batllori”,actualment pendent 
d’aprovació provisional per l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, i definitiva per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona. 

En la pròpia modificació puntual del Pla General de les Franqueses del Vallès en l’àmbit de 
la UA 15 “Can Batllori” s’estableix que el sistema d’actuació previst pel desenvolupament del 
sector serà el de reparcel·lació amb la modalitat de cooperació. 
 
Degut als fets exposats anteriorment, és a dir tenint en compte que després de la sentència 
de 28 de març del 2007, el sector és trobava totalment parcel·lat, amb les cessions 
formalitzades i inscrites al Registre de la Propietat, la urbanització totalment executada amb 
tots els serveis, i recepcionada definitivament per l’Ajuntament amb un compte de liquidació 
definitiu aprovat i liquidat per tots els propietaris, així com amb tots els béns i drets afectats 
indemnitzats i extingits i, en tant que la Sentència del 2007 conclou que la Unitat d’Actuació 
15 del planejament anterior i el conseqüent projecte de reparcel·lació no permeten 
l’equidistribució de beneficis i càrregues, l’objecte principal d’aquesta reparcel·lació es 
realitza amb l’objectiu de determinar quin sostre correspon a cada propietari per tal que les 
diferències de liquidació siguin 0 en tots els casos i les obres executades i recepcionades 
donin servei a la nova solució de reparcel·lació, de manera que aquesta nova reparcel·lació 
no suposi noves despeses als propietaris, que ja es van fer càrrec una vegada de les 
despeses ocasionades per la urbanització i reparcel·lació efectuades anul·lades per la 
Sentència. 
 
 
1.3.- BASES LEGALS I JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ  
 
Així doncs, aquest projecte de reparcel·lació es realitza per la modalitat de cooperació i es 
redacta d’acord amb la normativa continguda en els articles 116 i següents del Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de 22 
de febrer de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost i per la Llei 7/2011 de 27 de juliol de mesures fiscals i financeres. 
 
Entre ells, es tenen en compte especialment, els paràmetres definits en l’article 124. Objecte 
de la reparcel·lació, de la secció primera: Reparcel·lació del capítol III: Sistema d’actuació 
urbanística per reparcel·lació, que es transcriu a continuació: 
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1. El sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació pot tenir per objecte repartir 
equitativament els beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística, o 
regularitzar la configuració de les finques i situar-ne l’aprofitament en zones aptes 
per a l’edificació, d’acord amb el planejament urbanístic. 

 
2. En virtut de la reparcel·lació, i un cop feta, si s’escau, l’agrupació de les finques 

afectades, s’adjudiquen a les persones propietàries les parcel·les resultants, en 
proporció a llurs drets respectius, i s’adjudiquen a l’ajuntament i a l’administració 
actuant, si s’escau, els terrenys i les parcel·les que els corresponen, d’acord amb 
aquesta Llei i amb el planejament urbanístic. 

 
3. La reparcel·lació comprèn la determinació de les indemnitzacions i les 

compensacions econòmiques adequades per fer plenament operatiu el principi del 
repartiment equitatiu dels beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació 
urbanística. 

 
4. S’han de regular per reglament els requisits i la tramitació dels projectes de 

reparcel·lació econòmica, els de reparcel·lació voluntària, els de regularització de 
finques i els de reparcel·lació que afectin una única persona propietària o diverses 
en proindivís, i també els supòsits en què la reparcel·lació és innecessària. 

 
 
1.4.- CONTINGUT DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ  
 
Aquest projecte de reparcel·lació s’ajusta en els seus documents i continguts a les 
prescripcions establertes en els articles 144 i següents del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
Els diferents documents que l’integren són els següents: 
 

- Memòria 
- Relació de propietaris i finques aportades. 
- Proposta d’adjudicació de les parcel·les resultants. 
- Compte de liquidació provisional. 
- Informació de la situació actual de les finques incloses a l’àmbit. 
- Plànols. 

 
La memòria recull els diferents apartats que s’indiquen a l’article 144. Contingut de la 
memòria del Reglament de la Llei d’Urbanisme i que es llisten a continuació, a més dels 
antecedents, les bases legals i el contingut descriptiu del projecte de reparcel·lació: 
 

- El planejament objecte d’execució. 
- La identificació i superfície de la unitat reparcel·lable. 
- Els criteris aplicats en ordre a la valoració, si s’escau, de les finques aportades i 

de les finques resultants i la distribució de beneficis i càrregues. 
- La justificació del compte de liquidació provisional. 
- La identificació d’aquelles càrregues d’urbanització que no van a càrrec de la 

comunitat reparcel·latòria i han de ser, per tant, assumides de forma 
individualitzada per les persones propietàries de les finques. 

- La quantificació, si s’escau, de l’equivalent econòmic del deure de cessió de sòl 
amb aprofitament urbanístic. 

- La identificació dels elements que no s’han indemnitzat perquè es poden 
conservar provisionalment. 

- La determinació de l’existència de drets de reallotjament i les previsions per a 
fer-lo efectiu. 

 
 
 



Projecte de reparcel·lació de l’àmbit de la UA15 “can Batllori” de les Franqueses del Vallès 

maig del 2014 4 

  

 

 
La relació de propietaris i finques aportades recull els diferents apartats que s’indiquen 
en els articles 145. Persones interessades en l’expedient i 146. Circumstàncies de les 
finques aportades del Reglament de la Llei d’Urbanisme: 
 

- Enumeració de les persones afectades per la reparcel·lació, bé pel seu caràcter 
de persones propietàries de les finques aportades, bé en concepte de titulars 
d’altres drets, especificant llurs circumstàncies personals, conforme al que 
estableix la legislació hipotecària. 

- La relació de les finques aportades amb la seva descripció d’acord amb la 
realitat física i amb les especificacions requerides per la legislació hipotecària. Si 
la descripció de la finca en el Registre no coincideix amb la real, per raó de la 
seva extensió superficial, límits o edificacions que s’hagin de mantenir, es fa 
constar així en el projecte, a fi que es porti a terme la rectificació registral que 
procedeixi en cada cas. Si la finca no consta inscrita en el Registre, el projecte 
ho ha de fer constar, als efectes de la seva immatriculació. 

- La titularitat dominical de les finques aportades, amb especificació del títol 
d’adquisició. 

- En cas de titularitat desconeguda, el projecte ha de fer constar aquesta 
circumstància i la titularitat fiduciària de d’administració actuant en aplicació del 
què estableix l’article 132.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

- En el supòsit que alguna de les finques s’inclogui només parcialment en la unitat 
reparcel·lable, la descripció de la porció afectada per l’actuació, especificant el 
límit per on es practica la segregació respecte de la finca matriu, així com la 
reducció de la cabuda d’aquesta. 

- En cas que pels serveis tècnics de l’òrgan actuant s’aprecia l’existència de 
conflictes de titularitat sobre finques no inscrites, o de supòsits de doble 
immatriculació, aquesta situació s’ha de reflectir en el projecte i les finques han 
de constar com a litigioses. 

- També s’han d’indicar les finques que queden excloses de la reparcel·lació en 
aplicació del què estableix l’article 134 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 
La proposta d’adjudicació de les parcel·les resultants recull els diferents apartats que 
s’indiquen en l’article 147. Definició i adjudicació de finques resultants del Reglament de la 
Llei d’Urbanisme: 
 

- La seva descripció, d’acord amb les exigències de la legislació hipotecària. En el 
cas que es tracti de finques destinades totalment o parcialment a la construcció 
d’habitatges de protecció pública, aquesta circumstància, així com la modalitat 
específica que els és d’aplicació, de entre les establertes en la legislació 
corresponent, s’ha de fer constar en la descripció de les finques per tal que 
consti en el Registre de la Propietat. Quan es tractés de finques destinades a 
domini i ús públic s’han de formar tantes finques com porcions de sòl no 
contigües entre si amb la mateixa destinació urbanística. 

- El títol d’adjudicació, segons es realitzi per subrogació real amb les finques o 
participacions aportades per la persona adjudicatària, o a títol d’adquisició 
originària respecte de les cessions que es realitzin en compliment dels deures 
legals, i també en els supòsits d’adjudicació de finques en pagament de les 
càrregues d’urbanització. 

- La titularitat individual o en proindivís de la persona o persones adjudicatàries 
de cada finca resultant. 

- La descripció de les edificacions que es mantenen sobre les finques resultants 
quan aquesta no consti en el Registre de la Propietat, així com, si s’escau, la 
seva adjudicació en règim de propietat horitzontal d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

- Si sobre l’edificació existent en la finca aportada s’hagués constituït règim de 
propietat horitzontal i aquesta edificació s’hagués d’enderrocar per ser 
incompatible amb les determinacions del pla que és objecte d’execució, 
l’adjudicació de la finca resultant, quan no és d’aplicació el què estableix l’article 
120.1.d de la Llei d’Urbanisme, s’efectua en règim de comunitat de béns, fixant-
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se les participacions d’acord amb les quotes que corresponien a les persones 
propietàries en la propietat horitzontal extingida. 

- En la descripció de les finques resultants s’ha de fer constar l’obligació de 
conservar i mantenir la urbanització a càrrec de les persones propietàries quan 
així ho determini el pla que s’executa. 

 
En el compte de liquidació provisional es recullen els diferents apartats que s’indiquen en 
l’article 149. Compte de liquidació provisional del Reglament de la Llei d’Urbanisme, tenint 
en compte allò establert també en l’article 120: despeses d’urbanització a càrrec de les 
persones propietàries i dret de reallotjament del Text Refós de la Llei d’Urbanisme: 
 

- La determinació del compte de liquidació provisional de la reparcel·lació, 
especificant 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, la junta de 
compensació o bé la persona titular de la gestió urbanística integrada, segons 
s’escaigui d’acord amb la modalitat per a l’execució del planejament. 

 
Com a informació adicional, s’incorpora la informació de la situació actual de les finques 
incloses a l’àmbit, malgrat que aquest projecte de parcel·lació parteix de les finques 
aportades el 12 de desembre de 2001. Actualment la situació actual de les finques tant en el 
cadastre d’urbana com en la seva inscripció registral, consten d’acord amb les finques 
adjudicades en el projecte de reparcel·lació aprovat definitivament per l’Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès el 2 de maig de 2002.   

 
Els plànols inclosos en el projecte de reparcel·lació han d’incorporar, com a mínim, la 
següent documentació gràfica establerta en l’article 150. Documentació gràfica del projecte 
de reparcel·lació del Reglament de la Llei d’Urbanisme: 
 

- Plànol de situació del polígon d’actuació urbanística objecte de reparcel·lació. 
- Plànol que reflecteixi l’ordenació prevista en el planejament urbanístic objecte 

d’execució sobre cartografia topogràfica digital a escala 1:500 o 1:1000. 
- Plànol de finques aportades. 
- Plànol de finques resultants i adjudicacions. 
- Plànol de superposició de finques aportades i resultants sobre cartografia 

topogràfica digital a escala 1:500 o 1:1000. 
 
 
2.- PLANEJAMENT OBJECTE D’EXECUCIÓ  
 
Els terrenys subjectes a aquesta reparcel·lació són els inclosos en la Modificació Puntual del 
Pla General de les Franqueses del Vallès en l’àmbit de la UA-15 “Can Batllori” aprovat 
inicialment per l’Ajuntament en sessió de 27 de març de 2014. 
 
La ordenació fixada en l’anomenada Modificació Puntual determina la distribució de les àrees 
per a usos comunitaris o públics. En el següent quadre de superfícies es recullen les seves 
determinacions: 
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SUPERFÍCIE TOTAL DE L’ÀMBIT  8.256,96 m2 100,00 % 
     
SISTEMES     
     
sistema viari:   1.696,40 m2 20,55 % 
sistema d’espais lliures: ZV1 1.545,34 m2   
 ZV2 1.028,90 m2   
 ZV3 109,27 m2   
   2.683,51 m2 32,50 % 
 TOTAL SISTEMES: 4.379,91 m2 53,05 % 
     
ZONES D’APROFITAMENT PRIVAT    
     
sòl privat   3.877,05 m2 46,95 % 
 TOTAL ZONES: 3.877,05 m2 46,95 % 

 
Les característiques principals de l’edificació en la zona d’ús de sòl privat es determinen en el 
plànol núm. 3. Ordenació de la Modificació Puntual del Pla General de les Franqueses del 
Vallès en l’àmbit de la UA-15 “Can Batllori”, on es defineix la posició, ocupació, fondària i 
alçada de l’edificació i en la normativa del mateix, on, per la resta dels paràmetres es remet a 
les determinacions establertes per a cada tipologia en la normativa del Text Refós del Pla 
General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès publicat al DOGC el 25 de setembre del 
2009. 

A continuació es transcriu l’únic article de la Modificació Puntual que fa referència a l’ordenació 
de l’edificació: 
 

“Article 8. Ordenació de l’edificació. 
 
L’ordenació de l’edificació en l’àmbit d’actuació és l’establerta en el plànol núm. 3. 
Ordenació. En aquest mateix plànol s’indiquen les ocupacions màximes de les 
edificacions destinades a blocs d’habitatge plurifamiliar aïllat i les d’habitatge unifamiliar 
aparellat o aïllat. També s’hi estableix el nombre de plantes edificables. 
 
Per la resta dels paràmetres es seguiran les determinacions establertes per a cada 
tipologia en la normativa del Text Refós del Pla General d’Ordenació de les Franqueses 
del Vallès publicat al DOGC el 25 de setembre del 2009.” 

 
3.- DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT REPARCEL·LABLE  
 
La unitat reparcel·lable és la definida en la Modificació Puntual del Pla General de les 
Franqueses del Vallès en l’àmbit de la UA-15 “Can Batllori” aprovat inicialment per l’Ajuntament 
en sessió de 27 de març de 2014. 
 
Aquest àmbit territorial limita a sud-est amb la carretera de Cànoves; pel nord limita en part pel 
passegi del Til·lers i en part per una porció de sòl urbà consolidat; per l’oest llinda, en la seva 
part més al nord amb el carrer de l’Om i amb la resta amb una altra porció de sol urbà 
consolidat. 
 
La superfície total de l’àmbit és de 8.256,96 m2 segons l’amidament topogràfic realitzat que 
queda recollit gràficament en el plànol núm. 3. Topografia. 
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Actualment l’àmbit ja es troba urbanitzat, en tant que ha patit tot el procés exposat en l’apartat 
anterior 1.1. Antecedents, mitjançant el qual, una vegada aprovada definitivament la 
Modificació del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès consistent en l’ordenació 
de la unitat d’actuació 15 Can Batllori l’any 2001, realitzat el Projecte de Reparcel·lació 
pertinent l’any 2002 i les conseqüents obres d’urbanització, l’any 2007 la sentència de la “Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña” estimava en 
part el recurs interposat per la Sra. Carme Jofre Massuet, declarant nuls de ple dret i sense 
efecte els Acords municipals de 25 de juliol del 2002 pel que es desestimava el recurs de 
reposició interposat contra l’Acord de 2 de maig del 2002 d’aprovació definitiva del Projecte de 
Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació núm. 15 “Can Batllori”, el Projecte de Reparcel·lació i nul 
de ple dret en tant que delimita la Unitat d’Actuació 15 “Can Batllori”, la Modificació del Pla 
General d’Ordenació i l’Acord de 18 de juliol del 2001 que el va aprovar. 
 
Així doncs, i tal i com ja s’ha dit, actualment l’àmbit es troba urbanitzat, amb el carrer Verge de 
Montserrat totalment executat i amb tres zones verdes executades, delimitant així l’espai 
disponible per a situar el sostre edificable. 
 
Pel que fa a les edificacions existents, actualment existeixen edificis que ja existien en el 
moment de realitzar la primera reparcel·lació l’any 2002, en la parcel·la D de la Sra. Àngela 
Jubany Cladellas, en la parcel·la E de Josep Jofre Jaumira i en la parcel·la A2 de la Sra. Carme 
Jofre Massuet. A més, també existeixen dos grups de dos habitatges aparellats de recent 
construcció en la parcel·la A1 de la Sra. Carme Jofre Massuet, producte del procés urbanístic al 
que va donar lloc la reparcel·lació de l’any 2002 (i la posterior urbanització) anul·lada per la 
Sentència de l’any 2007. 
 
Cal tenir en compte que, després de la sentència de 28 de març del 2007 anteriorment citada, 
el sector és trobava totalment parcel·lat, amb les cessions formalitzades i inscrites al Registre 
de la Propietat, la urbanització totalment executada amb tots els serveis, i recepcionada 
definitivament per l’Ajuntament amb un compte de liquidació definitiu aprovat i liquidat per tots 
els propietaris, així com amb tots els béns i drets afectats indemnitzats i extingits, per la qual 
cosa el sector està parcialment edificat d’acord amb la modificació del Pla General del 2001 
anul·lat per la sentència. 
 
En els darrers dos anys l’Ajuntament i els propietaris del sector han treballat en diverses 
propostes de solució, una de les quals es va consensuar entre totes les parts i es va presentar 
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a l’efecte de l’emissió amb caràcter 
previ a la seva tramitació de l’informe d’acord amb el què determina l’article 99 del Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, modificat per la Llei 
3/2012 de 22 de febrer. 
 
D’acord amb la resolució d’aquest informe previ, s’ha modificat la proposta que tots els 
propietaris del sector i l’Ajuntament han consensuat, reflectint-ho en el Conveni Urbanístic de 
data 8 de novembre de 2013 i ratificat pel Sr. Josep Jofre el 17 de gener de 2014 en un 
document d’adhesió i aprovat definitivament per l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès en 
acord de ple de 13 de març de 2014. 
 
 
4.- CRITERIS DE DEFINICIÓ I VALORACIÓ DE LES FINQUES APORTADES  
 
En aquest apartat s’indiquen els criteris de definició dels drets dels titulars dels terrenys 
aportats a la reparcel·lació, així com els criteris de valoració dels mateixos, procedint a la 
valoració dels terrenys afectes de la seva participació en el resultat de la reparcel·lació en 
funció de les seves aportacions a la unitat reparcel·lable i, finalment, s’indiquen els criteris de 
definició i valoració de les càrregues que pesen sobre ells que, en cas que s’extingeixin són 
objecte de valoració en l’apartat del Compte de liquidació provisional. 
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4.1.- CRITERIS DE DEFINICIÓ SOBRE ELS DRETS DELS TITULARS  
 
Els drets dels titulars dels terrenys es defineixen d’acord amb els preceptes continguts en 
l’article 126. Criteris dels projectes de reparcel·lació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i 
l’article 133. Drets de les persones propietàries i valoració de les finques aportades a la 
reparcel·lació del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Quan existeixin diferències entre els títols aportats i la realitat física de les finques, es 
resoldran d’acord amb allò establert a l’article 132. Obligacions d’informació i supòsits de 
discrepància del Reglament de la Llei d’Urbanisme: “En 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 aplicable sobre inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de 
naturalesa urbanística.” 
 
En cas de discrepàncies relatives a la titularitat dels drets, s’atendrà igualment a allò 
disposat en el mateix article 132. Obligacions d’informació i supòsits de discrepància del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme: “També és d’aplicació la legislació sobre inscripció en el 
Registre de la propietat d’actes de naturalesa urbanística pel que fa als supòsits de 
immatriculació de finques, reanudació del tracte successiu, discrepàncies quant a la seva 
titularitat, persones titulars en parador desconegut o titularitat desconeguda.” 
 
Segons el punt 1 de l’article 133. Drets de les persones propietàries i valoració de les finques 
aportades a la reparcel·lació del Reglament de la Llei d’Urbanisme: “El dret de les persones 
propietàries, si no hi ha acord unànime, és proporcional a la superfície de les parcel·les 
originàries respectives en el moment de l’aprovació definitiva de la delimitació del polígon 
d’actuació urbanística”. En aquest cas, tot i que l’aprovació definitiva del polígon d’actuació 
urbanística caldria entendre-la respecte la Modificació Puntual del Pla General de les 
Franqueses del Vallès en l’àmbit de la UA-15 “Can Batllori” de març del 2014, la sentència de 
28 de març del 2007 anteriorment citada, quan el sector és trobava totalment parcel·lat, amb 
les cessions formalitzades i inscrites al Registre de la Propietat, la urbanització totalment 
executada amb tots els serveis, i recepcionada definitivament per l’Ajuntament amb un compte 
de liquidació definitiu aprovat i liquidat per tots els propietaris, així com amb tots els béns i drets 
afectats indemnitzats i extingits, i l’acord entre les persones propietàries, fa que es realitzi el 
projecte de reparcel·lació en funció de les parcel·les aportades en el moment de realitzar 
l’anterior projecte de reparcel·lació que es desprèn de la modificació puntual del Pla General 
aprovada per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona del 18 de juliol de 2001.  
 
 
4.2.- CRITERIS DE VALORACIÓ DELS DRETS DELS PROPIETARIS  
 
D’acord amb l’article 126. Criteris dels projectes de reparcel·lació del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme: “a) Els drets de les persones propietàries, 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 d’actuació urbanística. Tanmateix, si es 
tracta de polígons discontinus cal tenir en consideració llur localització relativa, amb vista a 
la corresponent ponderació de valor”. 
 
 
4.3.- VALORACIÓ DELS TERRENYS APORTATS  
 
Els drets o valors què participa cada un dels propietaris del sector a reparcel·lar es 
determinarà proporcionalment a la superfície de les finques aportades. Als efectes de definir 
aquests drets dins del sector d’aquesta reparcel·lació, es pren com a base l’amidament 
realitzat sobre el plànol topogràfic real realitzat amb motiu de la modificació puntual del Pla 
General i pel propi projecte de reparcel·lació. Les superfícies amidades es consideren com 
les realment aportades i adjudicades, tenint en compte la seva major fiabilitat i precisió 
respecte les dades de superfície cadastrals i registrals. 
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Com s’ha comentat anteriorment, l’àmbit a reparcel·lar disposa d’una superfície de 8.256,96 
m2, tots ells de propietat privada, per tant, la unitat reparcel·lable es manté en aquests 
8.256,96 m2 computables, com a finques aportades amb drets reparcel·latoris. 
 
Tot aquest àmbit, d’una superfície relativament petita, té unes característiques molt similars i 
homogènies, per la qual cosa es descarta la utilització de coeficients d’homogeneïtzació (o 
coeficient de localització) per a la seva regularització, tal i com es descriu en l’article 140. 
Valoració de les finques resultants del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Les superfícies, valoració de les finques aportades, el nom del propietari de cada una d’elles 
i el reconeixement de drets per l’adjudicació de les parcel·les resultants s’exposen en el 
quadre de finques aportades del següent capítol. 
 
 
4.4.- CRITERIS DE DEFINICIÓ I VALORACIÓ DE LES CÀRREGUES  
 
Les càrregues existents en els béns i drets inclosos en la unitat reparcel·lable podran ser de 
dos tipus: els que s’extingeixen amb l’execució del planejament i els que no s’extingeixen 
amb l’execució del mateix. 
 
A tal efecte, es tindran en compte les consideracions definides en l’article 126. Criteris dels 
projectes de reparcel·lació i l’article 127. Efectes de l’aprovació dels projectes de 
reparcel·lació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme on s’indica, entre d’altres, que “L’acord 
d’aprovació d’un projecte de reparcel·lació produeix essencialment els efectes econòmics i 
jurídics reals següents:”. I entre ells: “c) La subrogació, amb plena eficàcia real, de les 
antigues parcel·les per les noves parcel·les”  i  “e) L’extinció o la transformació de drets i de 
càrregues, d’acord amb la legislació aplicable.” 
 
Per tant, les càrregues i servituds incompatibles amb el nou planejament s’extingiran, 
donant lloc a la corresponent indemnització als titulars de les mateixes si la supressió de la 
càrrega  servitud suposa detriment dels seus drets. 
 
La valoració de les indemnitzacions que fan referència als béns i drets que s’extingeixen 
com a conseqüència de l’execució del planejament es realitza a l’apartat 6. Valoració 
d’indemnitzacions i en el Compte de liquidació provisional, respecte a la seva taxació. 
 
 
5.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS  
 
En aquest apartat s’exposen els criteris utilitzats per a la valoració de les finques resultants, per 
posteriorment aplicar-los en les valoracions de la reparcel·lació. 
 
 
5.1.- CRITERIS GENERALS DE VALORACIÓ  
 
Per a la valoració de les finques resultants es tindran en compte, especialment els següents 
apartats dels articles descrits: 
 
Apartat 1.b de l’article 126. Criteris dels projectes de reparcel·lació del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme: “Les finques resultants es valoren de la manera que decideixin per unanimitat 
les persones propietàries afectades, sota criteris objectius i generals per a tot el polígon 
d’actuació urbanística i en funció de l’aprofitament urbanístic que li atribueix el planejament 
urbanístic, o bé, si no hi ha acord, es valoren subjectant-se als criteris de la legislació 
aplicable en matèria de règim de sòl. En qualsevol cas, la valoració de les parcel·les 
resultants ha de tenir en compte les regles de ponderació establertes per l’article 37.5.” 
 
L’article 37. Regles de ponderació de l’aprofitament urbanístic del Reglament de la Llei 
d’urbanisme especifica que: “A l’efecte de la gestió urbanística, la ponderació de 
l’aprofitament urbanístic en un àmbit d’actuació urbanística, tant si són sectors de 
planejament urbanístic com polígons d’actuació urbanística s’ha d’ajustar a la regla següent: 
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a) Si l’àmbit d’actuació urbanística 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, sis s’escau, la reurbanització.” 

 
Respecte el Reglament de la Llei d’Urbanisme, es tindrà en compte l’article 140. Valoració 
de les finques resultants: 

1) “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’article 37 de la Llei 
d’Urbanisme. 

2) 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.” 

 
Igualment, respecte el Reglament de la Llei d’Urbanisme, es tindrà en compte l’article 139. 
Determinacions i criteris per a l’adjudicació de finques, i entre els seus apartats, 
principalment: 

1) “No poden adjudicar-se com a finques independents superfícies inferiors a la 
parcel·la mínima edificable o que no reuneixin la configuració i les característiques 
adequades per a la seva edificació conforme el planejament.. 

4) Sempre que ho permetin les determinacions del planejament urbanístic, 
l’adjudicació de finques independents al major nombre possible de persones 
propietàries és preferent a l’adjudicació de finques en indivís, i aquesta darrera a la 
indemnització en metàl·lic, sens perjudici del què estableix l’apartat següent. En 
l’adjudicació en indivís s’ha de procurar la creació de comunitats amb el menor 
nombre possible de persones co-propietàries. 

5) Quan, d’acord amb l’article 120.1.d) de la Llei d’urbanisme, la quantia dels drets de 
les persones propietàries no arribi al 15% de la parcel·la mínima edificable, 
l’adjudicació s’ha de substituir necessàriament per una indemnització en metàl·lic, 
excepte en els casos d’acord unànime de la comunitat de reparcel·lació. 

 
 
5.2.- VALORACIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS  
 
Les finques resultants es valoren sota criteris objectius i generals per a tot el polígon 
d’actuació urbanística i en funció de l’aprofitament urbanístic que li atribueix el planejament 
urbanístic, decidit per les persones propietàries afectades pel Conveni en relació a la unitat 
d’actuació 15 del terme municipal de les Franqueses del Vallès signat pels propietaris i 
l’Ajuntament del municipi a 8 de novembre del 2013, i el posterior conveni d’adhesió del sr. 
Josep Jofre Jaumira de 17 de gener del 2014. 
 
En aquest cas, s’ha tingut en compte la seva edificabilitat i seu ús, que serà habitatge de 
renda lliure, habitatge concertat o habitatge de protecció oficial. La valoració de cada 
parcel·la serà el resultat de la seva edificabilitat corregida pels coeficients del valor relatiu 
homogeneïtzat entre les diferents zones incloses en el sector, i que recullen els conceptes 
establerts en l’article 37 de la Llei d’Urbanisme, és a dir, la intensitat d’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. 
 
El valor de cada finca s’indicarà en unitats de valor, i serà el resultat de multiplicar la seva 
edificabilitat pels esmentats coeficients d’homogeneïtzació. 
 
Donades les característiques de les finques resultants i l’ús de les mateixes, es donen dos  
únics coeficients d’homogeneïtzació. Un referent a l’ús del sostre edificat i l’altre referent al 
pati de cada una de les parcel·les. 
 
No es té en compte cap coeficient de localització, en tant que, tal i com s’ha dit anteriorment, 
tot l’àmbit a reparcel·lar té unes característiques molt similars, tant de topografia com 
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d’accés i d’altres. De fet, l’àmbit és prou petit (inferior a 1 hectàrea) com per que no 
existeixin variacions que requereixin de la utilització de cap coeficient de localització. 
 
Tampoc es té en consideració cap coeficient de zona, en tant que tot l’àmbit a reparcel·lar, 
extretes les zones verdes i vials, es destina a habitatge i, tot i que existeix una part on 
l’edificabilitat prevista és inferior, en tant que s’hi preveu només la possibilitat d’edificar en 
planta baixa i planta pis mentre a la resta es permet edificar fins a planta baixa i dues 
plantes pis, en la de menor densitat l’ús d’habitatge unifamiliar aparellat en front de l’ús 
d’habitatge plurifamiliar de la resta en major edificabilitat, en compensa aquesta diferència. 
 
Igualment, no es té en consideració cap coeficient de façana, en tant que la forma de totes 
les parcel·les es considera aprofitable de la mateixa manera. No existeix cap longitud de 
façana menor que l’usual i/o que comporti una dificultat afegida al seu aprofitament, amb 
independència de la seva edificabilitat. 
 
Així doncs, tenint en compte que el sostre edificable proposat per la Modificació Puntual del 
Pla General de les Franqueses del Vallès en l’àmbit de la UA 15 “Can Batllori”, aprovat 
inicialment pel ple de l’ajuntament en sessió de 27 de març de 2014 i pendent d’aprovació 
provisional  per part de l’Ajuntament i definitiva per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, proposa un sostre total construïble de 4.884,66 m2 i una superfície total de patis 
de 2.253,92 m2 i tenint en compte l’establiment de les reserves de sostre indicades en la Llei 
d’Urbanisme, resulta la següent distribució de sostre en l’àmbit a reparcel·lar: 
 
   percentatge sostre 
habitatge renda lliure: 70% 3.419,26 m2 

habitatge de protecció oficial de règim general (HPP): 20% 976,93 m2 
habitatge concertat de Catalunya (HPC): 10% 488,47 m2 

 
 
5.2.1.- COEFICIENT D’ÚS  
 
El coeficient d’ús fixa el valor relatiu del sostre edificable en funció de la diferència de 
valor de cada un dels usos que es donen, en aquest cas, cada un dels tipus d’habitatges 
previstos. És a dir, és el coeficient que pondera la diferència de valor entre el m2 de 
sostre edificable per habitatge de renda lliure, habitatge de protecció oficial de règim 
general (HPP) i l’habitatge concertat de Catalunya (HPC). 
 
Els coeficients es calculen en base al valor de venda dels diferents usos. El preu de 
l’habitatge de renda lliure s’ha pres segons valor de mercat, mentre que els d’habitatge 
protegit (HPP) i el d’habitatge concertat (HPC) s’han pres dels preus oficials publicats per 
la Generalitat de Catalunya. Tots ells es refereixen a dades aconseguides just abans de 
la redacció del conveni signat pels propietaris de l’àmbit. S’ha considerant el valor relatiu 
homogeneïtzat dels tres usos, donant el valor d’1 al m2 de sostre de més valor, i 
calculant el valor comparatiu del m2 de sostre dels altres tipus d’habitatge. 
 
Així doncs, aquests coeficients recullen la diferència estimada del valor de repercussió 
del m2 construïble entre els diferents tipus d’habitatges de l’àmbit a reparcel·lar, tal i com 
es mostren en els preus del mercat immobiliari. 
 
Així doncs, els valors assignats a cada un dels tipus d’habitatges i els seus coeficients 
corresponents són els que s’indiquen a continuació: 
 

VALOR DEL SOSTRE RESIDENCIAL  
(segons dades del Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya) 

tipologia d’habitatge valor sostre útil coeficient 
habitatge renda lliure: 3.000,00 €/m2 1,000 
habitatge de protecció oficial de règim general (HPP): 1.576,64 €/m2 0,526 
habitatge concertat de Catalunya (HPC): 2.600,00 €/m2 0,867 
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Aquests coeficients aplicats a les superfícies construïbles de cada una de les diferents 
tipologies d’habitatges suposen les següents unitats d’aprofitament per cada un d’ells: 
 

tipologia d’habitatge sostre construïble coeficient unitats aprofitament 
habitatge renda lliure: 3.419,26 m2 1,000 3.419,26 
HPP: 976,93 m2 0,526 513,42 
HPC: 488,47 m2 0,867 423,34 
TOTAL 4.884,66 m2  4.356,02 

 
 
5.2.2.- COEFICIENT DE PATI  
 
El coeficient de pati (pati lliure d’edificació) fixa el valor diferencial de les parcel·les en 
funció de la superfície de pati que resta sense edificar segons el Planejament aplicable. 
 
En definitiva és un coeficient que permet donar més valor a les parcel·les 
proporcionalment al pati del que disposen. 
 
Per obtenir el valor dels patis lliures d’edificació, s’ha respectat el valor considerat en el 
projecte de reparcel·lació i fixat en 36,06 €/ m2, la qual cosa suposa un coeficient a 
aplicar de 0,147. 
 
D’aquesta manera, aquest pati es valora amb les següents unitats de valor en funció de 
la seva superfície: 
 
 superfície pati coeficient unitats aprofitament 
pati: 2.253,92 m2 0,147 330,55 
TOTAL 2.253,92 m2  330,55 

 
 
6.- VALORACIÓ D’INDEMNITZACIONS  
 
Tal com s’indica en l’apartat f de l’article 126. Criteris dels projecte de reparcel·lació del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme, les valoracions que són susceptibles de realitzar-se es refereixen 
a plantacions, obres, edificacions i instal·lacions que no puguin conservar-se: “Les plantacions, 
les obres, les edificacions, les instal·lacions i les millores que no es puguin conservar es 
valoren amb independència del sòl, i se n’ha de satisfer l’import a les persones propietàries 
interessades amb càrrec al projecte de reparcel·lació, en concepte de despeses d’urbanització. 
El projecte ha de justificar els casos en què les despeses necessàries per deixar els terrenys 
lliures i preparats per fer-ne la urbanització són únicament a càrrec de les persones 
propietàries, d’acord amb el que sigui establert per reglament.” 
 
En l’àmbit a reparcel·lar no hi ha obres, edificacions, instal·lacions, plantacions o millores que 
no es puguin conservar i que s’hagin d’indemnitzar fora de les descrites en el projecte de 
reparcel·lació realitzat a partir de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de les 
Franqueses del Vallès, consistent en l’ordenació de la unitat d’actuació 15 Can Batllori i les que 
consten en l’Acord que la Comissió Municipal de Govern de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès va realitzar en sessió de 24 de desembre del 2003, on establia l’import de la liquidació 
definitiva de les quotes urbanístiques de la unitat d’actuació núm. 15, Can Batllori. 
 
Per tant, i altra vegada degut a la situació actual de l’àmbit a reparcel·lar una vegada realitzada 
la Sentència del 2007 i tenint en compte l’acord entre els propietaris del sector segons Conveni 
Urbanístic en relació a la Unitat d’Actuació 15 del terme municipal de les Franqueses del Vallès 
signat per aquests propietaris i el mateix Ajuntament el 8 de novembre del 2013 i al qual es va 
adherir el sr. Josep Jofre Jaumira en data de 17 de gener del 2014, la valoració de les 
indemnitzacions dels béns i drets afectats que ja van ser extingits amb l’execució de la 
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urbanització, es realitzarà prenent directament les valorades en l’Acord que la Comissió 
Municipal de Govern de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va realitzar en sessió de 24 
de desembre del 2003, on establia l’import de la liquidació definitiva de les quotes urbanístiques 
de la unitat d’actuació núm. 15, Can Batllori. 
 
 
7.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  
 
Principalment els criteris d’adjudicació són els descrits en l’article 126. Criteris dels projecte de 
reparcel·lació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i els de la Secció tercera. Adjudicació de 
finques resultants (articles 138 a 143) del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
 
7.1.- CRITERIS GENERALS  
 
Entre aquests, cal destacar els següents: 
 
L’apartat c del punt 1 de l’article 126. Criteris dels projectes de reparcel·lació del Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme que es repeteix en un altre apartat c del punt 1 del ara article 120. 
Criteris dels projectes de reparcel·lació del Reglament de la Llei d’Urbanisme: “S’ha de 
procurar que les parcel·les resultants que s’adjudiquin estiguin situades en un lloc proper al 
de les antigues propietats de les mateixes persones titulars, sens perjudici que, si això no és 
possible, s’apliqui la ponderació de valors pertinent.” 
 
Igualment, cal destacar l’apartat d del mateix punt 1 de l’article 126. Criteris dels projectes 
de reparcel·lació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i que es repeteix en l’apartat d del 
també punt 1 de l’article 120. Criteris dels projectes de reparcel·lació del Reglament de la 
Llei d’Urbanisme: “Si l’escassa quantia dels drets d’alguns propietaris o propietàries no 
permet 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 l’adjudicació s’ha de substituir necessàriament per una 
indemnització en metàl·lic.” 
 
 
7.2.- CRITERIS ESPECÍFICS  
 
En funció de tot l’exposat fins el moment, el present projecte de reparcel·lació procura 
adjudicar als propietaris, en la mesura del possible, la parcel·la o parcel·les sobre la mateixa 
situació de l’aportada, o el més proper possible a aquesta. 
 
El sistema d’adjudicació comporta el repartiment de les parcel·les resultants en funció del 
seu valor o unitats de valor, d’acord amb els drets que es corresponen a cada un dels 
propietaris, tenint en compte els criteris de localització descrits en l’anterior paràgraf. 
 
 
8.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL  
 
Segons l’article 144. Contingut de la memòria del Reglament de la Llei d’Urbanisme, la 
justificació del compte de liquidació provisional de la reparcel·lació a d’especificar les següents 
partides: 

“1r. El pressupost provisional de despeses d’urbanització. 
2n. Les despeses generades per la redacció del projecte, i , si s’escau, del planejament que 

s’executa i del projecte d’urbanització, així com qualsevol altra despesa prevista amb 
especificació de la seva causa. 

3r. La previsió de les despeses necessàries per a la formalització i inscripció del projecte de 
reparcel·lació. La quantia de les indemnitzacions en metàl·lic per cancel·lació de 
càrregues i altres drets a satisfer a llurs titulars, les corresponents a les persones 
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titulars de drets externs a l’àmbit per ocupacions temporals requerides per l’execució de 
l’obra urbanitzadora, així com la de les indemnitzacions a satisfer a determinades 
persones propietàries a les quals no s’adjudica sòl o se’ls adjudica en menor proporció 
a la seva aportació, i la de les persones titulars de restes de finques externes al sector 
en raó de la seva reduïda superfície. La data per determinar el valor d’aquestes 
indemnitzacions és la que estableix l’article 131 d’aquest Reglament.” 

 
Totes elles queden especificades i justificades en el capítol del Compte de Liquidació 
Provisional d’aquest Projecte de Reparcel·lació. 
 
 
9.- CÀRREGUES D’URBANITZACIÓ ASSUMIDES PER PERSONES PROPIETÀRIES  
 
Les càrregues d’urbanització que han de ser assumides per les persones propietàries com a 
càrrega individualitzada dels corresponents terrenys, i que no van a càrrec del conjunt de la 
comunitat reparcel·latòria són les indicades en l’apartat 3 de l’article 127. Càrregues 
d’urbanització del Reglament de la Llei d’Urbanisme: 

 
“a) Les despeses que calgui atendre per preparar els terrenys per executar les obres 

d’urbanització quan la preparació esmentada exigeixi actuacions desproporcionades 
com a conseqüència de les accions o omissions dels seus propietaris o propietàries. A 
aquests efectes, són accions o omissions que comporten actuacions no assumibles per 
la comunitat de reparcel·lació les obres, les instal·lacions, els moviments de terres, els 
abocaments, les extraccions d’àrids, les alteracions topogràfiques o morfològiques i 
qualsevol altra variació objectiva dels terrenys que s’hagin executat sense les 
llicències, ordres o autoritzacions administratives o sense ajustar-se a aquestes. 
Aquest règim també s’aplica quan les obres de preparació dels terrenys siguin 
conseqüència de les obligacions imposades a les persones propietàries de sòl per la 
normativa relativa a sòls contaminats, o de l’incompliment de l’obligació de dur a la 
pràctica programes de restauració imposats per les llicències o autoritzacions 
atorgades, així com quan aquesta obligació s’hagi imposat per resolució administrativa 
dictada per l’administració competent d’acord amb la legislació sectorial que sigui 
d’aplicació. 

 
b) Les indemnitzacions que corresponguin per l’extinció d’arrendaments i d’altres drets 

personals que s’hagin constituït amb posterioritat a l’aprovació inicial del projecte de 
reparcel·lació, si es tracta de polígons d’actuació en sòl urbà delimitats directament pel 
planejament general, o amb posterioritat a l’aprovació inicial del planejament, si es 
tracta de sectors objecte d’un pla derivat o bé de polígons d’actuació en sòl urbà 
delimitats mitjançant una modificació puntual del planejament general. Aquestes 
despeses han de ser assumides per les persones propietàries atorgants dels 
contractes dels quals es tracti.” 

 
En aquest cas, les obres d’urbanització realment ja estan executades, per tant, no cal preparar 
els terrenys per executar-les i, conseqüentment, no se’n deriven despeses. Tampoc existeixen 
sòls contaminats ni obligacions de dur a la pràctica programes de restauració imposats per les 
llicències o autoritzacions atorgades. Igualment no es coneix l’existència de cap arrendament o 
d’altre dret que calgui extingir. 
 
 
10.- QUANTIFICACIÓ DE L’EQUIVALENT ECONÒMIC DEL DEURE DE CESSIÓ   
 
No es realitza la quantificació de l’equivalent econòmic del deure de cessió de sòl amb 
aprofitament urbanístic, en tant que es preveu la cessió de tot el sòl amb aprofitament 
urbanístic que s’indica en la legislació vigent.  
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11.- IDENTIFICACIÓ DELS ELEMENTS NO INDEMNITZATS  
 
A continuació s’indiquen els elements que no s’han d’indemnitzar perquè es poden conservar 
provisionalment, ja sigui per no ser radicalment incompatibles amb l’ordenació, per no ser 
necessària la seva eliminació per realitzar les obres d’urbanització previstes en el pla, o per 
estar situats en una superfície que calgui adjudicar íntegrament al seu propietari o propietària. 
 
En tant que les obres d’urbanització ja estan realitzades, no hi ha cap element que sigui 
necessari eliminar per tal de realitzar-les. Tots els elements existents es poden conservar, com 
a mínim provisionalment, en tant que tampoc són radicalment incompatibles amb l’ordenació i a 
més, es preveu que totes les edificacions existents en les finques aportades es mantinguin en 
tot el seu volum, en les finques adjudicades als mateixos propietaris que les aporten. 
 
Així, les construccions amb front a la carretera de Cànoves aportades per la Sra. Carme Jofre 
Massuet amb la finca A2 del plànol núm. 4. Finques aportades i les construccions incloses en la 
finca A1 realitzades amb l’anterior reparcel·lació abans de la Sentència de l’any 2007 i també 
aportades per la Sra. Carme Jofre Massuet, s’incorporaran per complet a la finca adjudicada a 
la mateixa propietària, als efectes de càlcul, i quedaran de titularitat dels actuals propietaris dels 
habitatges existents sense modificar. Per altra part, la construcció existent en la finca aportada 
per la Sra. Àngela Jubany Cladellas també s’incorporarà per complet en la finca adjudicada a la 
mateixa. I finalment, la construcció existent en la finca del sr. Josep Jofre Jaumira també 
quedarà totalment inclosa en la finca adjudicada am mateix sr. Josep Jofre Jaumira. 
  
12.- EXISTÈNCIA DE DRETS DE REALLOTJAMENT  
 
No es preveu la realització de cap tipus de reallotjament, principalment perquè les obres 
d’urbanització ja estan realitzades, per tant no s’afecta directament a cap habitatge o activitat 
existent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Granollers, maig de 2014 
 
 
 
 
 

Jaume Bellavista Illa      Cristina Folch Norberto 
Arquitecte tècnic       Arquitecta 
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La relació de propietaris i finques aportades es circumscriu a les propietats existents abans de 
la modificació puntual del Pla General d’ordenació de Les Franqueses del Vallès de la unitat 
d’actuació 15 aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en 
sessió de 15 de juliol de 2001. 
 
Tenint en compte especialment, primer, que la propietat de la Sra. Elvira Coloborans Codina 
actualment no és propietària del sector atès que en la reparcel·lació executada en el projecte 
de reparcel·lació d’aquesta unitat d’actuació aprovat definitivament per l’Ajuntament el 2 de 
maig del 2002, l’aprofitament que li corresponia va ser per indemnització econòmica; i segon, 
que la Sra. Carme Jofre Massuet va vendre part de les parcel·les adjudicades en el projecte de 
reparcel·lació esmentat, concretament les parcel·les situades al carrer de l’Om números 6, 8, 
10 i 12, i que actualment es troben edificades amb un habitatge unifamiliar aparellat cada una 
d’elles. La resta de finques mantenen el mateix propietari que figurava en aquell moment en el 
projecte de  reparcel·lació aprovat definitivament per l’ajuntament el 2 de maig de 2012. 
 
A continuació es relaciona el llistat de propietaris afectats per l’àmbit de la reparcel·lació, 
indicant la finca aportada tal i com s’assenyala en el plànol núm. 4. Finques aportades, amb la 
superfície real segons estudi topogràfic de cada una d’elles i amb el percentatge que suposa 
dins l’àmbit a reparcel·lar. 
 

fin
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a1 Carme Jofre Massuet 5.248,37 m2 

a2 Carme Jofre Massuet 1.231,71 m2 6.480,08 m2 78,48 % 

B Joan Ollé Bufí 1.170,88 m2 14,18 % 

C Elvira Colobrans Codina 207,33 m2 2,51 % 

D Àngela Jubany Cladellas 242,63 m2 2,94 % 

E Josep Jofre Jaumira 156,04 m2 1,89 % 

TOTAL 8.256,96 m2 100,00 % 
 
A continuació es realitza la relació detallada de cada finca segons la seva descripció registral. 
Cal tenir en compte que, després de la sentència (núm. 473) de 28 de març del 2007 de la 
“Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”, el sector 
es trobava totalment parcel·lat, amb les cessions formalitzades i inscrites al Registre de la 
Propietat, la urbanització totalment executada amb tots els serveis, i recepcionada 
definitivament per l’Ajuntament amb un compte de liquidació definitiu aprovat i liquidat per tots 
els propietaris, així com amb tots els béns i drets afectats indemnitzats i extingits. Igualment, 
també cal tenir en compte que, entre el projecte de reparcel·lació de l’any 2002 i la Sentència 
de l’any 2007, el sector es va edificar parcialment d’acord amb la modificació del Pla General 
del 2001 anul·lat per la sentència. Tot i això, l’anulació de la Sentència obliga a reparcel·lar tot 
l’àmbit tenint en compte la descripció de les finques actualment aportades en el moment de 
realitzar l’anterior reparcel·lació de l’any 2002. 
 
Igualment, cal tenir en compte que la Sra. Elvira Colobrans Codina actualment no disposa de 
propietat en l’àmbit a reparcel·lar, ja que va ser indemnitzada econòmicament en l’anterior 
projecte de reparcel·lació anul·lat per la Sentència. 
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FINCA APORTADA A1 

PROPIETARI: Carme Jofre Massuet PARTICIPACIÓ: 100 % nua propietat 
 Teresa Massuet Mateu  100 % usdefruit 

SUPERFÍCIE REGISTRAL:  5.502,30 m2 

SUPERFÍCIE INCLOSA:  5.248,37 m2 

DESCRIPCIÓ: 

 

“RÚSTICA: Pieza de tierra de cabida cincuenta y cinco áreas dos 
centiáreas. LINDANTE al norte con la finca legada a José Jofre Jaumira y 
con camino llamado de Can Barderillo; por Oriente, parte con dicha finca 
legada a José Jofre y parte con tierras de Valeriano Baldic mediante 
margen; Mediodia, con Pedro Pineda antes Jaime Mas; y por poniente 
con sucesores de Salvador Ganduxer.” 

TÍTOL: 

 

Li pertany a títol de llegat, herència i adjudicació, en virtut d’escriptura 
d’inventari atorgada a Granollers el 4 de maig de 1982, davant el notari 
senyor Manuel García-Atance Alvira. 

INSCRIPCIÓ: Tom 120, Llibre 7, Full 191, Finca 710 

CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens. 
 
 
 
 
 
 
 

FINCA APORTADA A2 

PROPIETARI: Carme Jofre Massuet PARTICIPACIÓ: 100 % nua propietat 
 Teresa Massuet Mateu  100 % usdefruit 

SUPERFÍCIE REGISTRAL:  1.100,00 m2 

SUPERFÍCIE INCLOSA:  1.231,71 m2 

DESCRIPCIÓ: 

 

“RÚSTICA: Finca situada en término municipal de les Franquesas de 
procedencias del Manso Bañeras en parte de la cual existe edificada una 
CASA de dos habitaciones con planta baja y planta piso, de cabida cien 
metros cuadrados, teniendo en junto, con esta casa de labranza con sus 
tierras anexas nueve áreas diez y ocho centiáreas pero según catastro 
tiene once áreas y linda al Norte, Sur y Oeste con finca de las mismas 
herederas y al Este con Pedro Pineda y Martín Gralla hoy LINDA, Norte 
camino de Can Barberillo, Juan Jubany, Elvira Culubrants, José Bonet y 
Ángela Jubany, Sur Pedro Pineda y Oeste finca de las mismas herederas 
y al Este con Pedro Pineda y Martín Gralla, mediante carretera de Corró 
hoy también llamada Canovas. En esta finca existen dos pozos.” 

TÍTOL: 

 

Li pertany a títol de llegat, herència i adjudicació, en virtut d’escriptura 
d’inventari atorgada a Granollers el 4 de maig de 1982, davant el notari 
senyor Manuel García-Atance Alvira. 

INSCRIPCIÓ: Tom 288, Llibre 18, Full 233, Finca 238 

CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens. 
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FINCA APORTADA B 

PROPIETARI: Joan Ollé Bufí PARTICIPACIÓ: 100 % ple domini 

SUPERFÍCIE REGISTRAL:  631,76 m2 

SUPERFÍCIE INCLOSA:  1.170,88 m2 

DESCRIPCIÓ: 

 

“PORCIÓN DE TERRENO sita en el término municipal de Les Franqueses 
del Vallés, que ocupa una superfície de seiscientos treinta y un metros 
setenta y seis decímetros cuadrados, y en realidad según reciente 
medición de mil trescientos cuarenta y siete metros noventa y tres 
decímetros cuadrados. Tras las diversas segregaciones practicadas, la 
finca se compone de dos porciones: a) Porción de terreno sita en el 
término municipal de les Franqueses del Vallés, en la que existen DOS 
CASAS una señalada con el número dos; en el caserio Bañeras “Can Pau 
Son” compuesta de planta baja, primer piso y un corral al lado; y la otra 
denominada Casa Bañeras, compuesta de planta baja y perimer piso, con 
patio y era al frente, señala con el número sesenta y nueve. Ocupa en 
conjunto una superfície de mil sesenta y un metros dieciocho decímetros 
cuadrados. LINDA: al Norte, con el Passeig dels Til·lers; al Sur, con 
Angeleta Jubany; al Este, con la carretera de Cánoves; y al Oeste, con un 
Pasaje y una pequeña parte con Carmen Jofre. b) Porción de terreno sita 
en el término municipal de les Franqueses del Vallés, que ocupa una 
superfície de doscientos ochenta y seis metros setenta y cinco decímetros 
cuadrados. LINDA; al Norte, con Angeleta Jubany; al Sur, con Carmen 
Jofre; al Este con la Carretera de Les Franqueses a Cánoves; y al Oeste, 
con Carmen Jofre.” 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 1993001DG4019S0001TF 
  1993402DG4019S 
  1993405DG4019S0001AF 

TÍTOL: 

 

Li pertany a títol de compravenda, en virtut d’escriptura pública atorgada 
davant el notari de La Garriga senyor F. Javier Borrell Papaciet, en data 
de 27 de desembre de 2000. 

INSCRIPCIÓ: Tom 2.484, Llibre 205, Full 196, Finca 2.119 

CÀRREGUES:  
 
 
 

FINCA APORTADA C 

PROPIETARI: Elvira Colobrans Codina PARTICIPACIÓ: 100 % ple domini 

SUPERFÍCIE REGISTRAL:  198,75 m2 

SUPERFÍCIE INCLOSA:  207,33 m2 

DESCRIPCIÓ: 

 

“URBANA.- Porción de terreno o solar apto para edificar sito en Las 
Franqueses del Vallès, que mide de ancho por cada uno de sus lados 
Norte y Sur, siete metros cincuenta centímetros y de largo o fondo por el 
lado de Oriente veinte y siete metros y por el lado de Poniente veinte y 
seis metros lo que constituye una superfície de ciento noventa y ocho 
metros setenta y cinco decímetros cuadrados. LINDANTE por Norte, con 
un camino particular de Jaime Jofre; por Sur con la carretera de Les 
Franqueses a Cánoves; por Este con Angeleta Jubany; y por Oeste con 
Jaime Jofre y Joan Jubany.” 

TÍTOL: 
 

Li pertany a títol de compra-venda, en virtut d’escriptura pública atorgada 
a Granollers l’1 de desembre de 1959. 

INSCRIPCIÓ: Tom 418, Llibre 24, Full 12, Finca 2.121 

CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens. 
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FINCA APORTADA D 

PROPIETARI: Àngela Jubany Cladellas PARTICIPACIÓ: 100 % ple domini 

SUPERFÍCIE REGISTRAL:  198,75 m2 

SUPERFÍCIE INCLOSA:  242,63 m2 

DESCRIPCIÓ: 

 

“URBANA.- Porción de terreno o solar apto para edificar sito en Las 
Franqueses del Vallès, que ocupa una extensión superficial de doscientos 
treinta y cuatro metros veinte y cinco decímetros cuadrados. LINDANTE 
por Norte, con un camino particular de Jaime Jofre; por Sur con la 
carretera de Les Franqueses a Cánoves; por Oriente con Juan Jubany; y 
por Poniente con Elvira Colobrans. 

TÍTOL: 
 

Li pertany a títol d’herència, en virtut d’escriptura pública atorgada a 
Granollers el 17 de novembre de 1982. 

INSCRIPCIÓ: Tom 446, Llibre 25, Full 168, Finca 2.252 

CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens. 
 
 
 

FINCA APORTADA E 

PROPIETARI: José Jofre Jaumira PARTICIPACIÓ: 100 % ple domini 

SUPERFÍCIE REGISTRAL:  129,50 m2 

SUPERFÍCIE INCLOSA:  156,04 m2 

DESCRIPCIÓ: 

 

“RÚSTICA.- casa CON SUS PATIOS sita en término de Las Franqueses 
del Vallés Parroquia de Corró de Vall, de cabida la casa de solo bajos, 
setenta y tres metros cuadrados, y junto con sus patios tiene una cabida 
conjunta de ciento veintinueve metros cincuenta centímetros cuadrados y 
LINDA de por junto Norte con camino hoy llamado Can Barberillo, y por 
Poniente Sur y Levante, con finca de que se segrega.” 

TÍTOL: 

 

Li pertany a títol d’herència, en virtut d’escriptura d’inventari atorgada a 
Granollers el 4 de maig de 1982, davant el notari senyor Manuel García-
Atance Alvira. 

INSCRIPCIÓ: Tom 1.414, Llibre 62, Full 105, Finca 5.521 

CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens. 
 
 
 
 
A continuació s’adjunten les dades registrals de les finques aportades, igualment segons dades 
de l’any 2002: 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Còpia dels certificats de titularitat i càrregues de les 
finques aportades de 12 de desembre de 2001 



 

 





































































   

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta d’adjudicació de les parcel·les resultants 
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Atès que aquest projecte de reparcel·lació es remunta en el temps en la delimitació de les 
finques d’abans de l’acord d’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de la unitat 
d’actuació número 15 del 2 de maig de 2002, s’haurà de tenir en compte que la propietat que 
era de la Sra. Elvira Coloborans Codina actualment  no disposa de propietat en el sector, atès 
que va rebre la corresponent indemnització pel seu aprofitament. Per un altre costat, part de les 
parcel·les adjudicades a la Sra. Carme Jofre Massuet en la reparcel·lació esmentada de l’any 
2002 i concretament els números 6, 8 10 i 12 del carrer de l’Om, van ser venudes a tercers i 
actualment edificades en quatre habitatges unifamiliars aparellats. 
 
Als efectes de càlcul de l’aprofitament de la Sra. Elvira Coloborans es partirà del sòl aportat que 
disposava abans d’aquella reparcel·lació amb el càlcul de nou de la indemnització en base al 
nou aprofitament del sector segons la modificació puntual del pla general de la UA-15 aprovat 
inicialment el 27 de març de 2014. 
 
Pel què fa a la finca aportada per la Sra. Carme Jofre, es comptabilitzarà com una part de 
l’aprofitament que se li adjudica, aquestes quatre parcel·les del carrer de l’Om, sense que es 
modifiqui la titularitat actual d’aquestes quatre parcel·les. A més a més, s’ajustarà la superfície i 
descripció d’aquestes quatre parcel·les a la descripció registral actual, rectificant la petita 
diferència que hi ha proporcionalment a les parcel·les 4 i 5, de manera que l’aprofitament global 
de la Sra. Carme Jofre s’ajutsti al què es va signar al Conveni Urbanístic de data 8 de 
novembre de 2013. 
 
 
A continuació es llisten les parcel·les i la seva superfície adjudicades a cada propietari, i 
posterioment la descripció i càrregues de cada una d’elles: 
 
 
 

Propietari Finca 
adjudicada Superfície 

Carme Jofre Massuet 1a 192,86 m2 

 1b 187,65 m2 

 2a 187,65 m2 

 2b 187,65 m2 

 3a 187,65 m2 

 3b 226,47 m2 

 4 747,00 m2 

 5 694,48 m2 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès 6 367,42 m2 

Àngela Jubany Cladellas 7 214,90 m2 

Joan Ollé Bufí 8 546,43 m2 

Josep Jofre Jaumira 9 136,89 m2 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès ZV1 1.545,34 m2 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès ZV2 1.028,90 m2 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès ZV3 109,27 m2 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès Vial 1.696,40 m2 

TOTAL  8.256,96 m2 
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FINCA ADJUDICADA 1a (Carrer de l’Om, 12) 

PROPIETARI: Carmen Jofre Massuet PARTICIPACIÓ: 100 % nua propietat 
 Teresa Massuet Mateu  100 % úsdefruit 

SUPERFÍCIE:  192,86 m2 

DESCRIPCIÓ: 

 

Solar edificable de forma trapezoidal amb una superfície total de 192,86 
m2. Llinda a Nord amb les finques del Passeig dels Til·lers nos. 62, 64 i 
66 en línia total de 20,88 m,  a Sud amb finca adjudicada nº 1b (carrer 
de l’Om 10) en línia de 20,85 m, a Est llinda amb una zona verda en línia 
de 9,5 m  i a Oest amb el carrer de l’Om, des del qual té accés, en línia 
de 9 m. Segons projecte de reparcel·lació se li assigna una superfície 
construïble de 168,00 m2, que corresponen a habitatge de renda lliure. 

PROCEDÈNCIA: Finca aportada a1. 

CÀRREGUES: 

 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional 
de la reparcel·lació és equivalent a 0,00 euros. 

 
 
 

FINCA ADJUDICADA 1b (Carrer de l’Om, 10) 

PROPIETARI: Carmen Jofre Massuet PARTICIPACIÓ: 100 % nua propietat 
 Teresa Massuet Mateu  100 % úsdefruit 

SUPERFÍCIE:  187,65 m2 

DESCRIPCIÓ: 

 

URBANA: Solar edificable de forma rectangular amb una superfície total 
de 187,65 m2. Llinda a Nord amb finca adjudicada nº1a (carrer de l’Om 
12) amb línia de 20,85 m; a Sud amb finca adjudicada nº 2a (carrer de 
l’Om 8) amb línia de 20,85 m; a Est llinda amb zona verda amb línia de 9 
m; i a Oest amb el carrer de l’Om, des del qual té accés, en línia de 9 m. 
Segons projecte de reparcel·lació se li assigna una superfície 
construïble de 168,00 m2, que corresponen a habitatge de renda lliure. 

PROCEDÈNCIA: Finca aportada a1. 

CÀRREGUES: 

 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional 
de la reparcel·lació és equivalent a 0,00 euros. 

 
 
 

FINCA ADJUDICADA 2a (Carrer de l’Om, 8) 

PROPIETARI: Carmen Jofre Massuet PARTICIPACIÓ: 100 % nua propietat 
 Teresa Massuet Mateu  100 % úsdefruit 

SUPERFÍCIE:  187,65 m2 

DESCRIPCIÓ: 

 

URBANA: Solar edificable de forma rectangular amb una superfície total 
de 187,65 m2. Llinda a Nord amb finca adjudicada nº1b (carrer de l’Om 
10) en línia de 20,85 m; a Sud amb finca adjudicada nº 2b (carrer de 
l’Om 6) en línia de 20,85 m; a Est llinda amb zona verda amb línia de 9 
m; i a Oest amb el carrer de l’Om, des del qual té accés, en línia de 9 m. 
Segons projecte de reparcel·lació se li assigna una superfície 
construïble de 168,00 m2, que corresponen a habitatge de renda lliure. 

PROCEDÈNCIA: Finca aportada a1. 

CÀRREGUES: La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional 
de la reparcel·lació és equivalent a 0,00 euros. 
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FINCA ADJUDICADA 2b (Carrer de l’Om, 6) 

PROPIETARI: Carmen Jofre Massuet PARTICIPACIÓ: 100 % nua propietat 
 Teresa Massuet Mateu  100 % úsdefruit 

SUPERFÍCIE:  187,65 m2 

DESCRIPCIÓ: 

 

URBANA: Solar edificable de forma rectangular amb una superfície total 
de 187,65 m2. Llinda a Nord amb finca adjudicada nº2a (carrer de l’Om 
8) en línia de 20,85 m; a Sud amb finca adjudicada nº 3a (carrer de l’Om 
4) en línia de 20,85 m; a Est llinda amb zona verda amb línia de 9 m; i a 
Oest amb el carrer de l’Om, des del qual té accés, en línia de 9 m. 
Segons projecte de reparcel·lació se li assigna una superfície 
construïble de 168,00 m2, que corresponen a habitatge de renda lliure. 

PROCEDÈNCIA: Finca aportada a1. 

CÀRREGUES: La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional 
de la reparcel·lació és equivalent a 0,00 euros. 

 
 
 

FINCA ADJUDICADA 3a (Carrer de l’Om, 4) 

PROPIETARI: Carmen Jofre Massuet PARTICIPACIÓ: 100 % nua propietat 
 Teresa Massuet Mateu  100 % úsdefruit 

SUPERFÍCIE:  187,65 m2 

DESCRIPCIÓ: 

 

URBANA: Solar edificable de forma rectangular amb una superfície total 
de 187,65 m2. Llinda a Nord amb finca adjudicada nº2b (carrer de l’Om 
6) en línia de 20,85 m; a Sud amb finca adjudicada nº 3b (carrer de l’Om 
2) en línia de 20,85 m; a Est llinda amb zona verda en línia de 9 m; i a 
Oest amb el carrer de l’Om, des del qual té accés, en línia de 9 m. 
Segons projecte de reparcel·lació se li assigna una superfície 
construïble de 168,00 m2, que corresponen a habitatge de renda lliure. 

PROCEDÈNCIA: Finca aportada a1. 

CÀRREGUES: La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional 
de la reparcel·lació és equivalent a 0,00 euros. 

 
 
 

FINCA ADJUDICADA 3b (Carrer de l’Om, 2) 

PROPIETARI: Carmen Jofre Massuet PARTICIPACIÓ: 100 % nua propietat 
 Teresa Massuet Mateu  100 % úsdefruit 

SUPERFÍCIE:  226,47 m2 

DESCRIPCIÓ: 

 

URBANA: Solar edificable de forma rectangular amb una superfície total 
de 226,47 m2. Llinda a Nord amb finca adjudicada nº3a (carrer de l’Om 
4) en línia de 20,85 m; a Sud amb línia quebrada de 10,63 m i 18,62 m, 
amb prolongació del carrer Verge de Montserrat; a Est llinda amb zona 
verda en línia de 1,42 m; i a Oest amb el carrer de l’Om, des del qual té 
accés, en línia de 9,77 m. 
Segons projecte de reparcel·lació se li assigna una superfície 
construïble de 168,00 m2, que corresponen a habitatge de renda lliure. 

PROCEDÈNCIA: Finca aportada a1. 

CÀRREGUES: 

 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional 
de la reparcel·lació és equivalent a 0,00 euros. 
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FINCA ADJUDICADA 4 

PROPIETARI: Carmen Jofre Massuet PARTICIPACIÓ: 100 % nua propietat 
 Teresa Massuet Mateu  100 % úsdefruit 

SUPERFÍCIE:  747,00 m2 

DESCRIPCIÓ: 

 

URBANA: Solar edificable de forma irregular amb una superfície total de 
747,00 m2. Llinda a Sud-est amb la carretera de Cànoves, primer en 
línia recta de 39,08 m i seguidament en línia curva de 8,03 m en la 
intersecció amb el carrer del Bruc; a Oest llinda amb finques del carrer 
Onze de Setembre nº2 i nº4 en línia recta de 38,32 m; a Nord amb finca 
del carrer Verge de Montserrat nº 30 en línia recta de 5,23 m; a Nord-
oest en línia curva de 11,45 m; i a Nord-est llinda amb finca adjudicada 
nº 5, en línia recta de 22,31 m. 
Segons projecte de reparcel·lació se li assigna una superfície 
construïble de 800,00 m2, que corresponen a habitatge de renda lliure. 

PROCEDÈNCIA: Finques aportades a1 i a2. 

CÀRREGUES: 

 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional 
de la reparcel·lació és equivalent a 0,00 euros. 

 
 
 

FINCA ADJUDICADA 5 

PROPIETARI: Carmen Jofre Massuet PARTICIPACIÓ: 100 % nua propietat 
 Teresa Massuet Mateu  100 % úsdefruit 

SUPERFÍCIE:  694,48 m2 

DESCRIPCIÓ: 

 

URBANA: Solar edificable de forma pràcticament rectangular amb una 
superfície total de 694,48 m2. Llinda a Sud-est amb la carretera de 
Cànoves en línia recta de 30,45 m; a Nord-est llinda amb zona verda en 
línia de 22,93 m; a Nord-oest llinda amb finca del carrer Verge de 
Montserrat nº30 en línia de 31,04 m; i finalment a Sud-oest amb finca 
adjudicada nº4 en línia recta de 22,31 m. 
En aquesta finca existeix una edificació aïllada destinada a habitatge i 
anomenada can Batllori formada per una planta baixa i una planta pis 
amb una superfície construïda de 314,88 m2 i 138,12 m2 respectivament. 
Segons projecte de reparcel·lació se li assigna una superfície 
construïble de 800,00 m2, dels quals 116,62 m2 es corresponen a 
habitatge de renta lliure, 194,91 m2 es corresponen a habitatge de 
protecció oficial de règim general i 488,47 m2 es corresponen a 
habitatge concertat de Catalunya. 

PROCEDÈNCIA: Finques aportades a1 i a2. 

CÀRREGUES: 

 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional 
de la reparcel·lació és equivalent a 0,00 euros. 
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FINCA ADJUDICADA 6 

PROPIETARI: Ajunt. les Franqueses V. PARTICIPACIÓ: 100 % ple domini 

SUPERFÍCIE:  367,42 m2 

DESCRIPCIÓ: 

 

URBANA: Solar edificable de forma pràcticament rectangular amb una 
superfície total de 367,42 m2. Llinda a Sud-est amb la carretera de 
Cànoves en línia recta de 18,39 m; a Nord-est llinda amb finca  
adjudicada nº7 en línia de 19,99 m i; a Nord-oest llinda amb el carrer 
Verge de Montserrat en línia de 18,39 m; i finalment a Sud-oest llinda 
amb zona verda en línia de 19,97 m.  
Segons projecte de reparcel·lació se li assigna una superfície 
construïble de 797,05 m2, que corresponen a habitatge de renda lliure. 

PROCEDÈNCIA: Finques aportades a1, B i C. 

CÀRREGUES: 

 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional 
de la reparcel·lació és equivalent a 0,00 euros. 

 
 
 

FINCA ADJUDICADA 7 

PROPIETARI: Àngela Jubany Cladellas PARTICIPACIÓ: 100 % ple domini 

SUPERFÍCIE:  214,90 m2 

DESCRIPCIÓ: 

 

URBANA: Solar edificable de forma pràcticament rectangular amb una 
superfície total de 214,90 m2. Llinda a Sud-est amb la carretera de 
Cànoves en línia recta de 10,74 m; a Nord-est llinda amb finca 
adjudicada nº8 en línia de 20,04 m; a Nord-oest llinda amb el carrer 
Verge de Montserrat en línia de 10,74 m; i finalment a Sud-oest llinda 
amb finca adjudicada nº6 en línia de 19,99 m. 
En aquesta finca existeix una edificació destinada a habitatge i formada 
únicament per una planta baixa de 63,19 m2. 
Segons projecte de reparcel·lació se li assigna una superfície 
construïble de 264,15 m2, que corresponen a habitatge de renda lliure. 

PROCEDÈNCIA: Finques aportades B i D. 

CÀRREGUES: 

 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional 
de la reparcel·lació és equivalent a 0,00 euros. 

 
 
 

FINCA ADJUDICADA 8 

PROPIETARI: Joan Ollé Bufí PARTICIPACIÓ: 100 % ple domini 

SUPERFÍCIE:  546,43 m2 

DESCRIPCIÓ: 

 

URBANA: Solar edificable de forma pràcticament rectangular amb una 
superfície total de 546,43 m2. Llinda a Sud-est amb la carretera de 
Cànoves en línia recta de 27,30 m; a Nord-est llinda amb zona verda en 
línia recta de 19,21 m; a Nord-oest llinda amb el carrer Verge de 
Montserrat primer en línia recta de 24,37 m i després, en la zona més 
propera a la intersecció amb el passeig dels Til·lers, en línia curvada de 
2,96 m; i finalment a Sud-oest llinda amb finca adjudicada nº7, en línia 
de 20,04 m. 
Se li assigna una superfície construïble de 996,67 m2, dels quals 214,64 
m2 corresponen a habitatge de renta lliure i 782,02 m2 corresponen a 
habitatge de protecció oficial de règim general. 

PROCEDÈNCIA: Finca aportada B. 

CÀRREGUES: 

 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional 
de la reparcel·lació és equivalent a 0,00 euros. 



Projecte de reparcel·lació de l’àmbit de la UA15 “can Batllori” de les Franqueses del Vallès 

 

maig del 2014 66 

  

 

 
FINCA ADJUDICADA 9 

PROPIETARI: Josep Jofre Jaumira PARTICIPACIÓ: 100 % ple domini 

SUPERFÍCIE:  136,89 m2 

DESCRIPCIÓ: 

 

URBANA: Solar edificable de forma irregular amb una superfície total de 
136,89 m2. Llinda a Sud-est amb carrer Verge de Montserrat en línia 
recta de 10,87 m primer i línia corba de 7,54 m després; a Nord amb 
passeig dels Til·lers, en línia de 8,21 m; a Oest en línia trencada de 7,31 
m i 6,24 m; i finalment a Sud amb zona verda en línia 7,60 m.;  
Disposa d’una edificació en planta baixa destinada a habitatge, de 
superfície 77,68 m². 
Segons projecte de reparcel·lació se li assigna una superfície 
construïble de 218,79 m2, que corresponen a habitatge de renda lliure. 

PROCEDÈNCIA: Finques aportades a1 i E. 

CÀRREGUES: 

 
La responsabilitat d’aquesta finca en el compte de liquidació provisional 
de la reparcel·lació és equivalent a 0,00 euros. 

 
 
 

FINCA ADJUDICADA ZV1 

PROPIETARI: Ajunt. les Franqueses V. PARTICIPACIÓ: 100 % ple domini 

SUPERFÍCIE:  1.545,34 m2 

DESCRIPCIÓ: 

 

URBANA: zona de forma irregular i allargada qualificada com a zona 
verda i amb una superfície total de 1.545,34 m2. Llinda a Sud-est amb la 
carretera de Cànoves en línia molt lleugerament curvada de 68,68 m; a 
Nord-est llinda amb finca adjudicada nº6 en línia recta de 19,97 m; a 
Nord-oest llinda amb el carrer Verge de Montserrat primer en línia recta 
de 40,26 m i després, en la zona més propera a la intersecció amb el 
carrer de l’Om, en línia curvada de 28,10 m; a Oest llinda amb finca del 
carrer Verge de Montserrat nº30 en línia recta de 6,89 m; i finalment a 
Sud-oest llinda per una part amb la mateixa finca que en el límit anterior 
en línia de 3,61 m, i per l’altra, amb finca adjudicada nº5 en línia recta de 
22,93 m. 

PROCEDÈNCIA: Finques aportades a1, a2 i B. 

CÀRREGUES: Cessió obligatòria. Sense càrregues. 
 
 
 

FINCA ADJUDICADA ZV2 

PROPIETARI: Ajunt. les Franqueses V. PARTICIPACIÓ: 100 % ple domini 

SUPERFÍCIE:  1.028,90 m2 

DESCRIPCIÓ: 

 

URBANA: zona de forma irregular similar a un triangle qualificada com a 
zona verda i amb una superfície total de 1.028,90 m2. Llinda a Sud-est 
amb el carrer Verge de Montserrat línia de 63,68 m; a Nord-est llinda 
amb finca adjudicada nº9, en línia de 7,60 m; a Nord-oest llinda amb 
parcel·la del Passeig dels Til·lers nº72, en línia de 4,19 m; a Nord llinda 
amb finques del Passeig dels Til·lers nº66, 68, 70 i 72, en línia total 
33,36 m; i finalment a Oest llinda amb finques adjudicades nº1a, 1b, 2a, 
2b, 3a i 3b, en línia de 47,08 m. 

PROCEDÈNCIA: Finques aportades a1 i E. 

CÀRREGUES: Cessió obligatòria. Sense càrregues. 
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FINCA ADJUDICADA ZV3 

PROPIETARI: Ajunt. les Franqueses V. PARTICIPACIÓ: 100 % ple domini 

SUPERFÍCIE:  109,27 m2 

DESCRIPCIÓ: 

 

URBANA: zona de forma irregular similar a un triangle qualificada com a 
zona verda i amb una superfície total de 109,27 m2. Llinda a Sud-est 
amb la carretera de Cànoves en línia de 7,15 m; a continuació, en línia 
curvada de 5,10 m formant la intersecció amb el límit del Passeig dels 
Til·lers; seguidament, a Nord-est, llinda amb el Passeig dels Til·lers en 
línia recta de 16,48 m i ja amb la intersecció del carrer Verge de 
Montserrat en línia curvada de 1,84 m; i finalment a sud-oest llinda amb 
finca adjudicada nº8 en línia recta de 19,21 m. 

PROCEDÈNCIA: Finca aportada B. 

CÀRREGUES: Cessió obligatòria. Sense càrregues. 
 
 

FINCA ADJUDICADA VIALS 

PROPIETARI: Ajunt. les Franqueses V. PARTICIPACIÓ: 100 % ple domini 

SUPERFÍCIE:  1.696,40 m2 

DESCRIPCIÓ: 

 

URBANA: vialitat de forma irregular i allargada amb una superfície total 
de 1.696,40 m2. Compren la vialitat formada per la prolongació del carrer 
Verge de Montserrat, des de la intersecció amb el carrer de l’Om fins a 
la intersecció amb el passeig dels Til·lers. 

PROCEDÈNCIA: Finques aportades a1, B, C, D i E. 

CÀRREGUES: Cessió obligatòria. Sense càrregues. 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte de liquidació provisional 
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1.- CONCEPTE DE COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL  
 
Segons el punt 5 de l’article 120. Despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries 
i dret de reallotjament del Text Refós de la Llei d’Urbanisme: “Les despeses d’urbanització es 
reparteixen entre les persones adjudicatàries de les finques resultants de la reparcel·lació en 
proporció al valor d’aquestes. Sens perjudici d’això, s’han de regular per reglament els supòsits 
en què les persones propietàries tenen la consideració d’adjudicatàries, a tots els efectes 
econòmics i jurídics reals derivats de la reparcel·lació.” 
 
Els conceptes que comprenen aquestes despeses queden indicades en el punt 1 del mateix 
article 120. Despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries i dret de 
reallotjament del Text Refós de la Llei d’Urbanisme: “Les despeses d’urbanització a càrrec de 
les persones propietàries comprenen els conceptes següents: 

a) La totalitat de les 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. 

b) 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 sòl. 

c) Les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d’activitats. 
d) El cost del avantprojectes, dels plans parcials urbanístics i els plans de millora urbana, 

dels projectes d’urbanització i dels instruments de gestió urbanística. 
e) Les despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics corresponents dels 

acords i les operacions jurídiques derivats dels instruments de gestió urbanística. 
f) Les despeses de gestió, degudament justificades, sota els principis de proporcionalitat i 

de no-enriquiment injust. 
g) Les indemnitzacions procedents per l’extinció de drets reals o personals, d’acord amb 

la legislació aplicable en matèria de sòl. 
 
A més, tal i com s’indica en l’apartat 1.e de l’article 126. Criteris dels projecte de reparcel·lació, 
també s’hi indiquen les compensacions econòmiques que esdevinguin per diferència 
d’adjudicació i que hagin de compensar-se en metàl·lic: “Les diferències d’adjudicació han 
d’esser objecte de compensació econòmica entre les persones interessades, el valor de la qual 
s’ha de fixar atenint-se al presu de les parcel·les resultants que els haurien correspost si 
l’adjudicació hagués estat possible.” 
 
Així doncs, el Compte de Liquidació Provisional fixa la quota de participació de cada una de les 
finques resultants en el repartiment de costos d’urbanització i en la valoració estimativa i 
distribució d’aquests costos. 
 
En aquest cas, altra vegada tenint en compte que després de la sentència de 28 de març del 
2007, el sector és trobava totalment parcel·lat, amb les cessions formalitzades i inscrites al 
Registre de la Propietat, la urbanització totalment executada amb tots els serveis, i 
recepcionada definitivament per l’Ajuntament amb un compte de liquidació definitiu aprovat i 
liquidat per tots els propietaris, així com amb tots els béns i drets afectats indemnitzats i 
extingits i, en tant que la Sentència del 2007 conclou que la Unitat d’Actuació 15 del 
planejament anterior i el conseqüent projecte de reparcel·lació no permeten l’equidistribució de 
beneficis i càrregues, el Compte de Liquidació Provisional es realitza amb l’objectiu de 
deteminar quin sostre correspon a cada propietari per tal que les diferències de liquidació siguin 
0 en tots els casos, de manera que la nova reparcel·lació no suposi noves despeses als 
propietaris, que ja es van fer càrrec una vegada de les despeses ocasionades per la 
urbanització i reparcel·lació efectuades anul·lades per la Sentència. 
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2.- VALORACIÓ ECONÒMICA  
 
2.1.- COSTOS DE LA URBANITZACIÓ  
 
En tant que la urbanització està totalment executada amb tots els serveis, i recepcionada 
definitivament per l’Ajuntament amb un compte de liquidació definitiu aprovat i el present 
projecte de reparcel·lació s’adapta a aquesta urbanització existent sense necessitat 
d’intervindre-hi, per tal de realitzar el Compte de Liquidació Provisional d’aquest nou 
projecte de reparcel·lació s’obté el valor de l’import definitiu de la urbanització que consta en 
l’Acord que la Comissió Municipal de Govern de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
va realitzar en sessió de 24 de desembre del 2003, on establia l’import de la liquidació 
definitiva de les quotes urbanístiques de la unitat d’actuació núm. 15, can Batllori en un total 
de 790.207,83 euros. 
 
 
2.2.- COSTOS DE GESTIÓ  
 
Degut als antecedents i la situació actual de l’àmbit a reparcel·lar els costos dels projectes 
es reparteixen segons Conveni Urbanístic en relació a la Unitat d’Actuació 15 del terme 
municipal de les Franqueses del Vallès signat pels propietaris i el mateix Ajuntament el 8 de 
novembre del 2013 i al qual es va adherir el sr. Josep Jofre Jaumira en data de 17 de gener 
del 2014. Segons el punt vuité de l’anomenat conveni: “La sra. Carme Jofre Massuet es 
compromet a fer-se càrrec del 50% dels costos de la redacció tècnica dels documents de la 
modificació puntual del planejament i del projecte de reparcel·lació, i l’Ajuntament es farà 
càrrec del 50% restant dels costos esmentats i realitzarà i es farà càrrec de tota la resta de 
documentació i tramitacions necessàries així com la inscripció de les finques resultants en el 
Registre de la Propietat”. 
 
Així doncs, aquests costos, que en part queden reflectits en l’anomenat Conveni, ja no 
s’indiquen en el present compte de liquidació provisional. 
 
 
2.3.- COMPENSACIONS ECONÒMIQUES PER DIFERÈNCIES D’ADJUDICACIÓ  
 
La diferència de valors entre el sostre finalment adjudicat a cada propietari i el que li 
correspondria com a adjudicació teòrica es compensa segons es defineix en el quadre del 
compte de liquidació provisional. 
 
El càlcul es realitza a partir de la diferència de valor teòriques que correspondrien a cada 
propietari i les que finalment se li adjudiquen, tenint en compte que el valor de les unitats 
d’aprofitament ve determinat pel valor donat en el projecte de reparcel·lació anterior i fixat 
en 245,88 €/m2. 
 
Aquestes diferències de valor són finalment compensades amb el valor de les 
indemnitzacions de cada propietari, les diferències entre les liquidacions definitives 
aprovades per la Comissió Municipal de Govern de 24 de desembre del 2003 i les realment 
realitzades. 
 
A aquests valors obtinguts s’hi haurien d’afegir les despeses dels treballs tècnics de 
modificació puntual de pla general i la redacció del projecte de reparcel·lació així com les 
despeses d’inscripció en el registre que van ser acordades per els propietaris signants del 
Conveni i l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, que s’en farien càrrec els mateixos 
propietaris i l’Ajuntament. 
 
Atès que l’import resultant de la diferència de liquidació corresponent a la Sra. Elvira 
Coloborans és inferior a la seva part proporcional d’aquesta despesa, que no s’ha inclòs en 
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quadre de les despeses d’urbanització, s’ha optat per repartir aquest valor 
proporcionalement a cada un dels propietaris que queden dins de l’àmbit, equilibrant així els 
beneficis i càrregues de les finques aportades, de manera que el compte de liquidació 
definitiu per cada un dels propietaris és igual a 0,00 €. 
 
 
 
2.4.- VALORACIÓ D’INDEMNITZACIONS  
 
Tal i com s’indica en l’apartat f de l’article 126. Criteris dels projectes de reparcel·lació: “Les 
plantacions, les obres, les edificacions, les instal·lacions i les millores que no es puguin 
conservar es valoren amb independència del sòl, i se n’ha de satisfer l’import a les persones 
propietàries interessades amb càrrec al projecte de reparcel·lació, en concepte de despeses 
d’urbanització. El projecte ha de justificar els casos en què les despeses necessàries per 
deixar els terrenys lliures i preparats per fer-ne la urbanització són únicament a càrrec de les 
persones propietàries, d’acord amb el que sigui establert per reglament”. 
 
De nou, ja que la urbanització està totalment executada amb tots els serveis i recepcionada 
definitivament per l’Ajuntament amb un compte de liquidació definitiu aprovat i el present 
projecte de reparcel·lació s’adapta a aquesta urbanització existent, inclós els elements que 
en l’anterior projecte de reparcel·lació va caldra indemnitzar, sense necessitat d’intervindre-
hi, per tal de realitzar el Compte de Liquidació Provisional d’aquest nou projecte de 
reparcel·lació s’obté el valor de les indemnitzacions que consten en l’Acord que la Comissió 
Municipal de Govern de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va realitzar en sessió de 
24 de desembre del 2003, on establia l’import de la liquidació definitiva de les quotes 
urbanístiques de la unitat d’actuació núm. 15, can Batllori, i que es corresponen amb els 
següents imports que afecta als propietaris indicats: 
 

Propietari Valor de la indemnització (IVA inclós) 

Carme Jofre Massuet -10.282,24 € 

Joan Ollé Bufí -54.187,25 € 

Angela Jubany Cladellas -34.504,05 € 

TOTAL -98.973,54 € 
 
 
3.- COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL  
 
Així doncs, d’acord amb allò disposat a l’article 149. Compte de liquidació provisional del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, i d’acord amb els pactes i amb allò descrit en els apartats 
anteriors, el compte imputable a cada parcel·la resultant és la indicada en el següent quadre, 
realitzat amb l’objectiu de deteminar quin sostre correspon a cada propietari per tal que les 
diferències de liquidació siguin 0 en tots els casos, de manera que la nova reparcel·lació no 
suposi noves despeses als propietaris, que ja es van fer càrrec una vegada de les despeses 
ocasionades per la urbanització i reparcel·lació efectuades anul·lades per la Sentència de 28 
de març del 2007. 
 
Cal tenir en compte que, segons allò especificat en l’article 43. Deure de cessió de sòl amb 
aprofitament en sòl urbà no consolidat del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, cal cedir 
gratuïtament a l’administració actuant el 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. A més, en 
tant que la modificació del planejament comportava un increment de sostre del sector, també 
caldrà cedir el 15% d’aquest increment d’aprofitament urbanístic. 
 
D’aquesta manera, en primer lloc caldrà determinar l’aprofitament urbanístic que establia el 
Planejament modificat i que era el següent: 
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Sòl privat possible = finques aportades – vial existent – zona verda 
 
Segons aquest Planejament modificat: 
 
Finques aportades: 7.445,29 m2. 
Vial existent: 1.409,32 m2. 
Zona verda: 2.100,00 m2. 
És a dir: 
 
Sòl privat possible = 7.445,29 – 1.409,32 – 2.100,00 = 3.935,97 m2. 
 
D’aquest sòl privat val a dir que l’article 191.2 del Pla General establia una intensitat d’edificació 
de 0,50 m2 de sostre/m2 de sòl, per tant: 
 
Sostre potencial = sòl privat possible x intensitat d’edificació 
 
Sostre potencial = 3.935,97 m2 x 0,50 = 1.967,99 m2. 
 
Per altra part, la superfície de patis vindrà donada per l’ocupació establerta segons l’article 
191.1 del mateix Pla General, i que es fixa en un 30%, per tant: 
 
Superfície de patis potencial = sòl privat possible – ocupació possible 
 
Superfície de patis potencial = 3.935,97 m2 – ( 3.935,97 m2 x 30% ) = 2.755,18 m2. 
 
Per tant, aplicant els coeficients descrits en els apartats anteriors i tenint en compte que tot el 
sostre destinat a habitatge era de renta lliure, resulta un total de 2.372,05 unitats d’aprofitament 
segons l’anterior Planejament: 
 

 superfície coeficient unitats aprofitament 

habitatge 1.967,99 m2 1,000 1.967,99 

pati: 2.755,18 m2 0,147 404,07 

TOTAL   2.372,05 
 
I, respecte l’aprofitament urbanístic del Planejament actual, tal i com s’ha exposat en els 
apartats anteriors, en resulta un total de 4.686,58 unitats d’aprofitament urbanístic: 
 

 superfície coeficient unitats aprofitament 

habitatge renda lliure: 3.419,26 m2 1,000 3.419,26 

HPP: 976,93 m2 0,526 513,42 

HPC: 488,47 m2 0,867 423,34 

pati: 2.253,92 m2 0,147 330,55 

TOTAL   4.686,58 
 
Conseqüentment les cessions a realitzar tal i com s’indica en l’article 43. Deure de cessió de 
sòl amb aprofitament en sòl urbà no consolidat del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, seran les 
següents: 
 

- Per una part, el 10% de l’aprofitament urbanístic del sector: 
 

10% de 4.686,58 unitats d’aprofitament = 468,66 unitats d’aprofitament. 
 

- Per una altra part, el 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic respecte el 
Planejament anterior: 
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15% de 4.686,58 – 2.372,05 = 347,18 unitats d’aprofitament. 

 
Així doncs, caldrà cedir un total de 468,66 + 347,18 = 815,84 unitats d’aprofitament. 
 
 
 
 
 
 
 
El repartiment d’aquest aprofitament urbanístic es realitzarà segons el quadre adjunt a 
continuació: 
 

propietat tipologia superfície en m2 valor u. d’aprofitament 

lliure 797,05 1,000 797,05 

HPP 0,00 0,526 0,00 

HPC 0,00 0,866 0,00 

subtotal 797,05  797,05 

pati 128,30 0,147 18,82 

Ajuntament 

TOTAL   815,87 
     

lliure 2.662,21 1,000 2.662,21 

HPP 976,93 0,526 513,42 

HPC 488,47 0,866 423,34 

subtotal 4.087,61  3.558,97 

pati 2.125,62 0,147 311,74 

Privats 

TOTAL   3.870,71 
     

TOTAL  4.884,66  4.686,58 
 
 
Aquest repartiment s’ordena segons el quadre adjunt en les diferents parcel·les creades en 
el present projecte de reparcel·lació: 
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1a PB+1 6,00 12,00 2 168,00 m2 72,00 m2 192,86 m2 120,86 m2 

1b PB+1 6,00 12,00 2 168,00 m2 72,00 m2 187,65 m2 115,65 m2 

2a PB+1 6,00 12,00 2 168,00 m2 72,00 m2 187,65 m2 115,65 m2 

2b PB+1 6,00 12,00 2 168,00 m2 72,00 m2 187,65 m2 115,65 m2 

3a PB+1 6,00 12,00 2 168,00 m2 72,00 m2 187,65 m2 115,65 m2 

3b PB+1 6,00 12,00 2 168,00 m2 72,00 m2 226,47 m2 154,47 m2 

4 PB+2 20,00 12,00 3 800,00 m2 240,00 m2 747,00 m2 507,00 m2 

Carme Jofre Massuet 

5 PB+2 20,00 12,00 3 800,00 m2 240,00 m2 694,48 m2 454,48 m2 
subtotal      2.608,00 m2 912,00 m2 2.611,41 m2 1.699,41 m2 

          

Ajuntament 6 PB+2 18,39 m 13,00 m 3 797,05 m2 239,12 m2 367,42 m2 128,30 m2 

subtotal      797,05 m2 239,12 m2 367,42 m2 128,30 m2 

          

Àngela Jubany Cladellas 7 PB+2 6,10 m 13,00 m 3 264,15 m2 79,25 m2 214,90 m2 135,66 m2 

subtotal      264,15 m2 79,25 m2 214,90 m2 135,66 m2 

          

Joan Ollé Bufí 8 PB+2 23,00 m 13,00 m 3 996,67 m2 299,00 m2 546,43 m2 247,43 m2 

subtotal      996,67 m2 299,00 m2 546,43 m2 247,43 m2 

          

Josep Jofre Jaumira 9 PB+1   2 218,79 m2 93,77 m2 136,89 m2 43,12 m2 

subtotal      218,79 m2 93,77 m2 136,89 m2 43,12 m2 

          

TOTAL      4.884,66 m2   2.253,92 m2 
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Per tant, segons el repartiment exposat anteriorment, el compte de liquidació provisional, que en aquest cas es pot considerar com a definitiu, quedaria segons 
s’adjunta en el següent quadre: 
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Carme Jofre Massuet A 6.408,08 m2 78,48% 64,82% 746.919,80 € 663.784,19 € 57,60 % 69,75 % -83.135,60 € -10.282,24 € 551.130,51 € 457.712,67 € 459.992,85 € -2.280,18 € 2.280,19 € 0,00 € 

Joan Ollé Bufí B 1.170,88 m2 14,18% 11,71% 134.960,29 € 162.752,91 € 14,12 % 17,10 % 27.792,62 € -54.187,25 € 135.131,41 € 108.736,78 € 109.295,85 € -559,07 € 559,08 € 0,01 € 

Elvira Colobrans Codina C 207,33 m2 2,51% 2,07% 23.897,68 € 0,00 € 0,00 % 0,00 % -23.897,68 € 0,00 € 0,00 € -23.897,68 € -27.167,00 € 3.269,32 € -3.269,32 € 0,00 € 

Àngela Jubany Cladellas D 242,63 m2 2,94% 2,43% 27.966,50 € 69.842,15 € 6,06 % 7,34 % 41.875,65 € -34.504,05 € 57.988,94 € 65.360,54 € 65.600,46 € -239,92 € 239,92 € 0,00 € 

Josep Jofre Jaumira E 156,04 m2 1,89% 1,56% 17.985,79 € 55.350,80 € 4,80 % 5,82 % 37.365,01 € 0,00 € 45.956,97 € 83.321,98 € 83.512,12 € -190,14 € 190,14 € 0,00 € 

                 

Ajuntament  0,00 m2 0,00% 17,41% 200.605,54 € 200.605,54 € 17,41 % 0,00 % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  8.256,96 m2 100,00% 100,00% 1.152.335,60 € 1.152.335,60 € 100,00% 100,00% 0,00 € -98.973,54 € 790.207,83 € 691.234,29 € 691.234,28 € 0,01 € 0,00 € 0,01 € 

 
SOSTRE LLIURE HPP HPC PATIS 

PROPIETARI 
m2 SOSTRE VALOR (ua) m2 SOSTRE VALOR (ua) m2 SOSTRE VALOR (ua) m2 PATIS VALOR (ua) 

TOTAL (ua) TOTAL (€) 

Carme Jofre Massuet 1.924,63 1.924,63 194,91 102,43 488,47 423,34 1.699,41 249,23 2.699,63 663.784,19 

Joan Ollé Bufí 214,64 214,64 782,02 410,99 0,00 0,00 247,43 36,29 661,92 162.752,91 

Àngela Jubany Cladellas 264,15 264,15 0,00 0,00 0,00 0,00 135,66 19,89 284,05 69.842,15 

Josep Jofre Jaumira 218,79 218,79 0,00 0,00 0,00 0,00 43,12 6,32 225,11 55.350,80 

Ajuntament 797,05 797,05 0,00 0,00 0,00 0,00 128,30 18,82 815,87 200.605,54 

3.419,26  976,93  488,47  
TOTAL 

4.884,66 
2.253,92  4.686,58 1.152.335,60 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informació de la situació actual de les finques  
incloses a l’àmbit 
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Malgrat que el projecte de reparcel·lació es circumscriu a les finques originals abans de 
l’aprovació del projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació nº15 Can Batllori, aprovat 
definitivament per l’Ajuntament en sessió de 2 de maig de 2002 i en compliment de la sentència 
sentència (núm. 473) de 28 de març del 2007 de la “Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”; les finques actualment tant en el cadastre d’urbana 
com en la seva inscripció registral no són coincidents amb les finques aportades sinó que 
consten d’acord amb les finques adjudicades en el projecte de reparcel·lació aprovat 
definitivament per l’Ajuntament el 2 de maig de 2002, per tant es relaciona a continuació la 
situació cadastral i registral de les finques actuals als efectes de procedir a modificar-les 
d’acord amb les finques resultants d’aquest projecte de reparcel·lació. 
 
1.- DADES CADASTRALS ACTUALS  
 
Així doncs, com a informació addicional, s’adjunta el següent quadre amb les referències 
cadastrals, propietaris i llur direcció de les finques actuals i la fitxa cadastral de cada una 
d’elles: 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 1892601DG4019S0001OF 

PROPIETARI: Nom : Carmen Jofre Masuet 

 DNI : 38658740H 

 Direcció : Carrer casa Marine Palou, núm. 1 
  08400 Granollers 

 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 1892602DG4019S0001KF 

PROPIETARI: Nom : Ajuntament de les Franqueses del Vallès 

 DNI :  

 Direcció : Carretera de Ribes, núm. 2 
  08502 Les Franqueses del Vallès 

 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 1892603DG4019S0001RF 

PROPIETARI: Nom : Carmen Jofre Masuet 

 DNI : 38658740H 

 Direcció : Carrer casa Marine Palou, núm. 1 
  08400 Granollers 

 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 1892604DG4019S0001DF 

PROPIETARI: Nom : Angela Jubany Cladellas 

 DNI : 38940034E 

 Direcció : Carretera de Cànoves, núm. 1 
  08502 Les Franqueses del Vallès 

 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 1892605DG4019S0001XF 

PROPIETARI: Nom : Joan Ollé Bufí 

 DNI : 35024520M 

 Direcció : Carrer Banys, núm. 19 
  08530 La Garriga 
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REFERÈNCIA CADASTRAL: 1892606DG4019S0001IF 

PROPIETARI: Nom : Ajuntament de les Franqueses del Vallès 

 DNI :  

 Direcció : Carretera de Ribes, núm. 2 
  08502 Les Franqueses del Vallès 

 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 1893702DG4019S0001RF 

PROPIETARI: Nom : Ajuntament de les Franqueses del Vallès 

 DNI :  

 Direcció : Carretera de Ribes, núm. 2 
  08502 Les Franqueses del Vallès 

 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 1893703DG4019S0001DF 

PROPIETARI: Nom : Josep Jofre Jaumira 

 DNI : 38665778H 

 Direcció : Passeig dels Til·lers, núm. 74 
  08502 Les Franqueses del Vallès 

 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 1893704DG4019S0001XF 

PROPIETARI: Nom : Alfonso Maestro Santana 

 DNI : 40973883G 

 Direcció : Carrer de l’Om, núm. 12 
  08502 Les Franqueses del Vallès 

 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 1893705DG4019S0001IF 

PROPIETARI: Nom : Agustín Bertos Lizana 

 DNI : 52157061F 

 Direcció : Carrer de l’Om, núm. 10 
  08502 Les Franqueses del Vallès 

 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 1893706DG4019S0001JF 

PROPIETARI: Nom : José Luís Calzado Peña 

 DNI : 52150649N 

 Direcció : Carrer de l’Om, núm. 8 
  08502 Les Franqueses del Vallès 

 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 193707DG4019S0001SF 

PROPIETARI: Nom : Promociones y Reformas Innovac S. L. 

 DNI : B62722210 

 Direcció : Carrer Ferreria, núm. 46 
  08502 Les Franqueses del Vallès 
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REFERÈNCIA CADASTRAL: 1893708DG4019S0001SF 

PROPIETARI: Nom : Carmen Jofre Masuet 

 DNI : 38658740H 

 Direcció : Carrer casa Marine Palou, núm. 1 
  08400 Granollers 

 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 1893709DG4019S0001ZF 

PROPIETARI: Nom : Carmen Jofre Masuet 

 DNI : 38658740H 

 Direcció : Carrer casa Marine Palou, núm. 1 
  08400 Granollers 

 
 
 
Plànol cadastral de l’àmbit afectat per la reparcel·lació i fitxes cadastrals de les finques 
afectades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fitxes cadastrals actuals 
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2.- NOTES REGISTRALS ACTUALS  
 
El següents quadres resumeixen el què figura a les notes registrals que s’adjunten a 
continuació. 
 
 
 
Nº FINCA: 12.943 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 1892601DG4019S0001OF 

PROPIETARI: CARME JOFRE MASUET 
SUPERFÍCIE REGISTRE 1.448,52 m² 

Nº REGISTRE: Finca 6 

LLINDARS 
 

Hi ha can Batllori 
N- 24,84m amb límit reparcel·lable fins c/Verge de 
Montserrat,30 i 5,27m amb finca matriu Verge de 
Montserrat, 30 
S- 69,46m Ctra. Cànoves i 6,33 c/Bruc 
E- 26,51 parc urbà 
O- 12,19m i 6,52m amb límit c/Verge de Montserrat,30 i 
38,29 m amb parcel·la 11 c/Onze de Setembre, 2 i 4 

Nº PROJ. REP. ANUL·LAT 6 

 
 
 
Nº FINCA: 12.944 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 1892602DG4019S0001KF 

PROPIETARI: AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

SUPERFÍCIE REGISTRE 1.614,42 m² 

Nº REGISTRE: Finca parc urbà 

LLINDARS 
 

N- c/ Verge Montserrat 
S- Crta. Cànoves 
E- finca resultant 5 Carme Jofre 
O- finca resultant 6 Carme Jofre 

 
 
 
Nº FINCA: 12.942 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 1892603DG4019S0001RF 

PROPIETARI: CARME JOFRE MASUET 

SUPERFÍCIE REGISTRE 324,91 m² 

Nº REGISTRE: Finca 5 

LLINDARS 
 

N- 16,27m c/ Verge Montserrat 
S- 16,27m Crta. Cànoves 
E- 19,98m finca resultant 4 Àngela Cladellas 
O- 19,97m parc urbà 

Nº PROJ. REP. ANUL·LAT 5 
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Nº FINCA: 12.941 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 1892604DG4019S0001DF 

PROPIETARI: ANGELA JUBANY CLADELLAS 

SUPERFÍCIE REGISTRE 214,78 m² 

Nº REGISTRE: Finca 4 

LLINDARS 
 

N- 10,74m c/ Verge Montserrat 
S- 10,74 m ctra.Cànoves 
E- 20,03 finca resultant nº 3 Joan Ollé 
O- 19,98m finca resultant nº 5 Carme Jofre 

Nº PROJ. REP. ANUL·LAT 4 

Nº PROJ. REP. ACTUAL 7 

 
 
Nº FINCA: 12.940 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 1892605DG4019S0001XF 

PROPIETARI: JOAN OLLE BUFI 

SUPERFÍCIE REGISTRE 542,59 m² 
Nº REGISTRE: Finca 3 

LLINDARS 
 

N- 24,52m i 2,62m c/ Verge Montserrat 
S- 27,00m ctra. Cànoves 
E- 19,40m zona verda 
O- 20,03m i 7,31m finca resultant 4 Àngela Jubany 

Nº PROJ. REP. ANUL·LAT 9 

 
 
Nº FINCA: 12.946 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 1892606DG4019S0001IF 

PROPIETARI: AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

SUPERFÍCIE REGISTRE 116,73 m² 
Nº REGISTRE: Finca zona verda 

LLINDARS 
 

N- Passeig dels Til·lers 
S- Crta. Cànoves 
E- Crta. Cànoves 
O- finca resultant 3 Joan Ollé Bufí 

 
 
Nº FINCA: 12.945 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 1893702DG4019S0001RF 

PROPIETARI: AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
SUPERFÍCIE REGISTRE 1.014,85 m² 

Nº REGISTRE: Finca plaça 

LLINDARS 
 

N- límit nord de l’àmbit 
S- c/ Verge Montserrat 
E- c/ Verge Montserrat 
O- finca resultant 2 Carme Jofre 
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Nº FINCA: 12.938 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 1893703DG4019S0001DF 

PROPIETARI: JOSEP JOFRE JAUMIRA 
SUPERFÍCIE REGISTRE 145,20 m² 

ADREÇA ACTUAL Psg. Til·lers, 74 

Nº REGISTRE: Finca 1 

LLINDARS 
 

N- 8,21m passeig dels Til·lers 
S- 10,00m plaça 
E- 7,54m i 8,77m c/ Verge de Montserrat 
O- 10,44m i 7,31m límit oest de l’àmbit 

Nº PROJ. REP. ANUL·LAT 1 

 
 
 
 
Nº FINCA: 13.097 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 1893704DG4019S0001XF 

PROPIETARI: ALFONSO MAESTRO SANTANA 

SUPERFÍCIE REGISTRE 192,86 m² 

ADREÇA REGISTRE Om, 4 (hoy 12) 

ADREÇA ACTUAL Om, 12 

Nº REGISTRE: Parcel·la 1 

LLINDARS 
 

N- 20,88 sector Ganduxer 
S- 20,85 c /Om, 6 (hoy 10) 
E- 9,50m  zona verda 
O- 9m  c/ Om 

Nº PROJ. REP. ANUL·LAT 2 

Nº PROJ. REP. ACTUAL 1a 

 
 
Nº FINCA: 13.098 

REFERÈNCIA CADASTRAL: Segons cadastre 1893705DG4019S0001IF 
Segons registre 1892108DG4019S0001YF 

PROPIETARI: AGUSTIN BERTOS LIZAÑA 
SUPERFÍCIE REGISTRE 187,65 m² edificada  

ADREÇA REGISTRE Om, 10 

ADREÇA ACTUAL Om, 10 

Nº REGISTRE: Parcel·la 2 

LLINDARS 
 

N- 20,85 c/ Om,12 
S- 20,85 c /Om, 8 
E- 9m  zona verda 
O- 9m  c/ Om 

Nº PROJ. REP. ANUL·LAT 2 

Nº PROJ. REP. ACTUAL 1b 
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Nº FINCA: 13.099 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 1893706DG4019S0001JF 

PROPIETARI: JOSE LUIS CALZADO PEÑA 

SUPERFÍCIE REGISTRE 187,65 m² edificada  
ADREÇA REGISTRE Om, 8 

ADREÇA ACTUAL Om, 8 

Nº REGISTRE: Parcel·la 3 

LLINDARS 
 

N- 20,85 c/ Om,6 (hoy 10) 
S- 20,85 c/ Om, 10 (hoy 6) 
E- 9m  zona verda 
O- 9m  c/ Om 

Nº PROJ. REP. ANUL·LAT 2 

Nº PROJ. REP. ACTUAL 2a 

 
 
 
Nº FINCA: 13.100 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 1893707DG4019S0001EF 

PROPIETARI: PROMOCIONES I REFORMAS INNOVAC, S.L. 
SUPERFÍCIE REGISTRE 187,65 m² edificada  

ADREÇA REGISTRE Om, 10 (hoy 6) 

ADREÇA ACTUAL Om, 6 

Nº REGISTRE: Parcel·la 4  

LLINDARS 
 

N- 20,85 c/ Om,8 
S- 20,85 c/ Om, 12 (hoy 4) 
E- 9m  zona verda 
O- 9m  c/ Om 

Nº PROJ. REP. ANUL·LAT 2 

Nº PROJ. REP. ACTUAL 2b 

 
 
Nº FINCA: 13.101 

REFERÈNCIA CADASTRAL: Segons cadastre 1893708DG4019S0001SF 

PROPIETARI: CARME JOFRE MASUET 

SUPERFÍCIE REGISTRE 187,65 m² 

ADREÇA REGISTRE Om, 12 

ADREÇA ACTUAL Om, 4 

Nº REGISTRE: Parcel·la 5  
 
LLINDARS 
 

N- 20,85m c/ Om,10’ 
S- 20,85m c /Om, 14 
E- 9m  zona verda 
O- 9m  c/ Om 

Nº PROJ. REP. ANUL·LAT 2 

Nº PROJ. REP. ACTUAL 3a 
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Nº FINCA: 12.939 

REFERÈNCIA CADASTRAL: Segons cadastre 1893709DG4019S0001ZF 
Segons registre 1892108DG4019S0001YF 

PROPIETARI: CARME JOFRE MASUET 

SUPERFÍCIE REGISTRE 226,47 m² 

ADREÇA REGISTRE Om, 14 

ADREÇA ACTUAL Om, 2 

Nº REGISTRE: Parcel·la 6  

LLINDARS 
 

N- 20,85m c/Om, 12 
S- 10,73m i 18,62m Prolong. c/Verge Montserrat 
E- 1,42m zona verda 
O- 9,77m c/Om 

Nº PROJ. REP. ANUL·LAT 2 

Nº PROJ. REP. ACTUAL 3b 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes registrals actuals 



 

 

 









 

 

 

















 

 

 

























 

 

 



































 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plànols 



 

 

 
















