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M  

 

 

 la Junta de Govern Local de 
Projecte de  

 33  arriga. 

 publicat en el BOPB de data 19 de maig de 2020 i notificat 
a tots els propietaris i interessats. Al no haver-

 

Abans de protocolitzar el projecte de  aprovat, en 
compliment del que determina l .1  l Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d , es 
va presentar el projecte al Registre de la Propietat per a la seva  
no oficial.  

Arran de les errades detectades en el mateix, consistents en no identificar 
 propietat de les finques aportades , de 

titularitat municipal, en data 6 de juliol de 2020 (RE ME/005742-2020) es va 
presentar a  Projecte 
de  de la Unitat d , el qual a l
relatiu a la indica: 

No obstant tractar-

consulta. 

Mitjan -10-20 S/7569/2020 s ha notificat l
sengles defectes en el mateix, en concret: 

1) Segons l  
que aquestes es troben destinades a l  

inventari de 
b ns i drets municipals. 

2) Segons l   

2.1) S ha d actua la presentant. 

2.2) S ha d Operaci , 
on constin els antecedents la legalitat i el text que 

 

2.3) Cal aportar la qualific
Propietat. 

2.4) Cal incloure dins l apartat de dades cadastrals de la fitxa de les finques 
1,2,4 i 5 si estan o no destinades a vialitat en el cadastre i suprimir la 

cia d aquestes ha que els vials no en tenen. 

2.5) Modificar l  i 
suprimir l morials  

ajusta a la realitat. Cal fer constar que les finques es troben 
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destinades a l
in

que ja consten en el Text  

A la vista d aquests informe s ha procedit a redactar aquesta 
complement  

incorpora, a fi i efecte de disposar d
document de consulta. 

Aquesta es redacta  
168.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei d'urbanisme, 

q
ue no 

resultant,  al haver- ries de les 
finques aportades. 

Els ajustos que es practiquen en la , que tenen per objecte 
ci ue  no 

, son: 

1) Es modifica aportades municipals 
2, 3, 4 i 5 i es fa constar que aquestes es troben destinades a l

 i Inventari de 
b ns i drets municipals. 

2) S inclou dins l ades cadastrals de la fitxa de les finques 
aportades municipals  1,2,4 i 5 si estan o no destinades a vialitat 
en el cadastre i es suprimeix la cia cadastral d . 

, en compliment de l informe municipal, s incorpora aquesta 
l Operaci , on consten els antecedents, la el compliment de la legalitat i el 

.  

En tal sentit, el text que es modifica de  
: 

a) El text que consta a l apartat t tol de propietat  de les finques aportades 
 ci : 

immemorials. 

Que es substitueix pel seg : 

Pertany a l estar destinada a l  des de 
 i constar inscrita a l de Bens i Drets Municipals de 

 . 

Pel que fa a les dades d d a l nventari ja hi 
constaven a cada fitxa. afegeix: Forma part de cat a 
l Inventari com ...  aquest vial es dins l  
de la Unitat d . 
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b) El text que consta a l apartat ref cadastral  de les finques aportades 
municipals  1,2,4 i 5 ci : 

S ignora. 

Que es substitueix pel seg : 

No disposa. . 

Finalment, indicar que no s aporta la nota de gativa del Registre de la 
Propietat en no disposar-se de la mateixa,  tal i com ja s ha indicat 
anteriorment  es va presentar
habitual, al Registre per a la seva qual no oficial abans de la seva 

 notarial a fi i efecte de poder detectar, com exist
d alguna errada  
 
S incorpor noves fitxes, un cop esmenades, de les finques 

1,2,3,4 i 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      DA 
Joan Serradell     Maria S. Otero Alvarez 
Arquitecte    Advocada c  
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Es procedeix a esmenar 1 pel que fa al  a la 
referencia cadastral  

FINCA APORTADA 1 
 

PROPIETARI 
Ajuntament de La Garriga  
Pl. de , 2 - 08530 La Garriga 

100% Ple domini 

 

 
REGISTRAL  

INCLOSA 766,00  

 

 URBANA. PORCIO DE TERRENY destinada a vialitat de la Unitat 
-  

una longitud 79,41 m. i una amplada de 10 m. La seva 
766,00 metres quadrats. Constitueix part del carrer de Can T . Limita 
per nord,  sud, carrer del Vallespir; est, carrer , 
immobles fora -33 i carrer de ; i oest, finca 

Cases JP 2010,S.L., i finca apor  

 

PROPIETAT 
per estar destinada a l  des de 

 i constar inscrita a l de Bens i Drets Municipals 
d  . 

icipals d
La Garriga Forma part de
identificat a l  , 

. 

 

DADES 
REGISTRALS 

del Reial Decret 1093/97, 
de 4 de juliol, i 146.a) del RLU 
Propietat la  d finca com nova i independent, ja que 
aquesta operaci   

 

CADASTRAL 
No disposa. . 
 

 

  

 

QUANTIA 
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DEL SEU 
DRET 

134.2.b i 135.1 del RLU, aquest terreny no participa en el repartiment de 

titular
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II: NOVA DESCRIPCIO FINCA APORTADA 2 

 

Es procedeix a esmenar 2 pel que fa al  a la 
referencia cadastral  

FINCA APORTADA 2 
 

PROPIETARI 
Ajuntament de La Garriga  
Pl. de , 2 - 08530 La Garriga 

100% Ple domini 

 

 
REGISTRAL  

INCLOSA 600,00  

 

 URBANA. PORCIO DE TERRENY destinada a vialitat de la Unitat 
-

una longitud 101,89 m. i una amplada de 6 m. 
600,00 metres quadrats. Constitueix part del carrer de Joan Maragall. 

 
i oest, carrer de Joan Maragall; i est, finques aportades 
Cases JP 2010,S.L.; i finca aportada 3
Garriga. 

 

PROPIETAT 
, per estar destinada a l  des de 

 i constar inscrita a l de Bens i Drets Municipals 
d  . 

icipals d
La Garriga Forma part de
identificat a l  , 

. 
 

DADES 
REGISTRALS 

del Reial Decret 1093/97, 
de 4 de juliol, i 146.a) del RLU 
Propietat la immatriculac  d finca com nova i independent, ja que 
aquesta operaci   

 

CADASTRAL 
No disposa. . 
 

 

  

 

QUANTIA 
DEL SEU 134.2.b i 135.1 del RLU, aquest terreny no participa en el repartiment de 
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DRET 
titular
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V: NOVA DESCRIPCIO FINCA APORTADA 3 

 

Es procedeix a esmenar 3 pel que fa al , que 
 

FINCA APORTADA 3 
 

PROPIETARI 
Ajuntament de La Garriga  

- 08530 La Garriga 
100% Ple domini 

 

 
REGISTRAL  

INCLOSA 1.652,67  

 

 URBANA. PORCIO DE TERRENY destinada a zona verda de la Unitat 
-

una longitud 82,00 m. i una amplada de 19,72 m. 
1.652,67 metres quadrats. Constitueix part de 
Pau. Limita per nord,  finques aportades 6 i 7 es de Cases JP 2010,S.L; 

 
Garriga i carrer de Vallespir; i oest, finca aport
de La Garriga. 

 

PROPIETAT 
, per estar destinada a l  des de 

 i constar inscrita a l de Bens i Drets Municipals 
d  . 

icipals d
La Garriga Forma part de
identificat a l  , 

. 
 

DADES 
REGISTRALS 

del Reial Decret 1093/97, 
de 4 de juliol, i 146.a) del RLU 
Propietat la immatriculac  d finca com nova i independent, ja que 
aquesta operaci   

 

CADASTRAL 
 

 

  

 

QUANTIA 
DEL SEU 134.2.b i 135.1 del RLU, aquest terreny no participa en el repartiment de 
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DRET titular
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V: NOVA DESCRIPCIO FINCA APORTADA 4 

 

Es procedeix a esmenar 4 pel que fa al  a la 
referencia cadastral  

FINCA APORTADA 4 
 

PROPIETARI 
Ajuntament de La Garriga  

- 08530 La Garriga 
100% Ple domini 

 

 
REGISTRAL  

INCLOSA 138,33  

 

 URBANA. PORCIO DE TERRENY destinada a vialitat de la Unitat 
-

una longitud 39,40 m. i una amplada de 3,00 m. 
138,33 metres quadrats. Constitueix part del carrer de Vallespir. Limita per 
nord,  finca aportada Cases JP 2010,S.L.;sud, carrer de 

-33, carrer 
fora i oest, finca aportada 3

. 

 

PROPIETAT 
, per estar destinada a l  des de 

 i constar inscrita a l de Bens i Drets Municipals 
d  . 

icipals d
La Garriga Forma part de
identificat a l  , 

 
 

DADES 
REGISTRALS 

del Reial Decret 1093/97, 
de 4 de juliol, i 146.a) del RLU 
Propietat la immatriculac  d finca com nova i independent, ja que 
aquesta operaci   

 

CADASTRAL 
No disposa. . 
 

 

  

 

QUANTIA 
DEL SEU 134.2.b i 135.1 del RLU, aquest terreny no participa en el repartiment de 
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DRET 
titular
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VI: NOVA DESCRIPCIO FINCA APORTADA 5 

 

Es procedeix a esmenar 5 pel que fa al  a la 
referencia cadastral  

FINCA APORTADA 5 
 

PROPIETARI 
Ajuntament de La Garriga  

- 08530 La Garriga 
100% Ple domini 

 

 
REGISTRAL  

INCLOSA 216,00  

 

 URBANA. PORCIO DE TERRENY destinada a vialitat de la Unitat 
-

una longitud 39,40 m. i una amplada de 3,00 m. 
216,00 metres quadrats. Constitueix part del carrer de . Limita per 
nord,  
Garriga i finca aportada Cases JP 2010,S.L.; est, finca aportada 
1 .; i oest, carrer de Joan Maragall. 

 

PROPIETAT 
, per estar destinada a l  des de 

 i constar inscrita a l de Bens i Drets Municipals 
d  . 

icipals d
La Garriga Forma part de
identificat a l  

 
 

DADES 
REGISTRALS 

del Reial Decret 1093/97, 
de 4 de juliol, i 146.a) del RLU 
Propietat la immatriculac  d finca com nova i independent, ja que 
aquesta operaci   

 

CADASTRAL 
No disposa. . 
 

 

  

 

QUANTIA 
DEL SEU 
DRET 

134.2.b i 135.1 del RLU, aquest terreny no participa en el repartiment de 
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titular
 

 


