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BASES D'ACTUACIO  

DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL 
POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA núm. 12 “CAN PUJADES” 

DEL TERME MUNICIPAL DE VALLGORGUINA  
 

 
 
BASE 1a.- Objecte 
 
1. Les presents Bases d’actuació, juntament amb els Estatuts de la Junta, constitueixen les 
normes d’actuació urbanística dels propietaris que s’integrin en la Junta de Compensació del 
PAU 12 “Can Pujades”, de Vallgorguina. En el desenvolupament d’aquestes Bases es 
redactarà un Projecte de Reparcel·lació i d’urbanització que servirà de mitjà de distribució de beneficis i 
càrregues, així com títol per a l’adjudicació de les finques de reemplaçament, així com per a urbanitzar 
l’àmbit. 
 
2. La finalitat de les Bases és reglamentar la incorporació dels membres de la Junta, quant a 
la valoració de les aportacions, bé de terrenys, bé en metàl·lic per a l’execució de l’obra 
urbanitzadora, l’adjudicació de les parcel·les resultants, la indemnització dels béns i drets 
afectats per l’actuació urbanística, i la liquidació dels efectes de la Junta, mitjançant la 
determinació de les normes referides al repartiment de beneficis i càrregues entre els seus 
integrants i sota la tutela de l’Ajuntament de Vallgorguina, com a Administració actuant. 
 
 
Base 2a. Sistema d’actuació 
 
1. La gestió i execució del Polígon d’Actuació Urbanística 12 “Can Pujades” de Vallgorguina, delimitat 
en els plànols normatius del POUM, es portarà a terme pel sistema de 
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, regulat a l’article 130 i següents del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, 
les disposicions d’aplicació del Reglament de l’esmentada Llei, i demés legislació estatal o 
de Catalunya que sigui aplicable. 
 
2. Els propietaris compresos dins l'àmbit hauran d'aportar els terrenys de cessió 
obligatòria i alhora satisfer les despeses d'urbanització en les condicions determinades per 
la normativa general i d'acord amb el principi de solidaritat en les càrregues i beneficis de la 
urbanització. 
 
 
BASE 3a.- Efectes 
 
L'actuació pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica comportarà: 
 
a. La cessió gratuïta i lliure de càrregues i gravàmens a l'Ajuntament de Vallgorguina, de 
tots els terrenys previstos en la normativa general municipal, així com de totes les 
obres i instal·lacions que s'hagin d'efectuar. 
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b. Realització a càrrec dels propietaris compresos dins l'àmbit del Polígon, i mitjançant la 
Junta de Compensació, de totes les obres d'urbanització, i l’assumpció en el seu cas 
del dret de reallotjament, d’acord amb el que disposa l’article 120.2 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 
 
c. L'expropiació, en el seu cas, dels terrenys no incorporats a la Junta de Compensació 
en els terminis fixats per la Llei, així com els terrenys d'aquells membres que 
incompleixin les obligacions i càrregues imposades per la Llei, pel planejament 
aplicable o per a aquestes Bases, o bé la seva ocupació. 
En tots els casos l'expropiació es realitzaria per l'Ajuntament de Vallgorguina en 
benefici de la Junta de Compensació, que tindria la condició de beneficiària. 
També es contempla, pel cas de propietaris no adherits, la possibilitat d’acudir als 
supòsits contemplats a l’article 170.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat 
per Decret 305/2006, de 18 de juliol, relatius a la reparcel·lació de les finques no 
incorporades, amb pagament de les despeses d’urbanització a càrrec de llurs titulars o 
mitjançant la cessió de finques de resultat. 
 
d. La justa distribució, entre tots els propietaris de les finques incloses dins del sector, de 
les obligacions i càrregues de l'ordenació urbanística, mitjançant les oportunes 
operacions d'equitativa redistribució. 
 
 
BASE 4a. Potestats de la Junta de Compensació sobre les finques aportades.  
 
1. La incorporació dels propietaris de finques incloses dins l’àmbit d’actuació a la Junta de 
Compensació no pressuposa la transmissió a la Junta de les finques, sinó que les finques queden 
directament afectades al compliment de les obligacions urbanístiques.  
 
2. La Junta de Compensació actua com a fiduciària, amb ple poder dispositiu sobre les finques que 
pertanyen a les persones propietàries adherides a la Junta, sense cap més limitació que les que siguin 
establertes pels estatuts. 
 
 
BASE 5a.- Criteris per valorar les finques aportades.  
 
1. El dret 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. 
 
2. La determinació de la superficie de cadascun dels propietaris serà la que resulti de la realitat física, 
de conformitat amb el plànol topogràfic que a l’efecte s’aixequi. 
 
3. Respecte a la participació dels béns de domini públic inclosos en el sector, s'aplicarà la 
previsió continguda en l’article 126, apartat 4 del text refós de la Llei d’Urbanisme. 
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BASE 6a.- Criteris de valoració de drets reals sobre les finques, servituds predials i drets 
personals que puguin estar constituïts sobre les finques.  
 
1. Els drets i càrregues sobre les finques aportades que fossin compatibles amb el 
planejament urbanístic a executar, encara que no es descriguin en el Projecte de 
Reparcel·lació, s’adjudicaran, a títol de subrogació real, als titulars de les primeres, en el 
mateix concepte en què ho havien estat anteriorment, de conformitat amb les regles fixades 
a l’article 148 del Reglament de la Llei d’Urbanisme i l’article 11 del Reial Decret 1093/1997, 
de 4 de juliol, i preceptes concordants de la legislació hipotecària. 
 
2. Si existissin drets o càrregues que fossin incompatibles amb el planejament que 
s’executa, el projecte ho haurà de declarar de manera justificada i fixar, si s’escau, la 
indemnització corresponent. 
 
3. En tot cas, la valoració dels drets i càrregues constituïts sobre les finques aportades es 
durà a terme de conformitat amb les determinacions del Reial Decret legislatiu 7/2015, de 30 
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació urbana i el Real 
Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de Valoracions de la Llei 
de Sòl, de conformitat amb les disposicions sobre expropiació que específicament determinin el seu 
preu just; subsidiàriament, segons les normes de Dret Administratiu o Civil 
que regulin la institució de l’expropiació, i, en el seu defecte, per la normativa reguladora de 
l’Impost de Successions i del de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i 
la resta que sigui d’aplicació. 
 
4. Per a la determinació de la compatibilitat o no de la càrrega i del procediment a seguir per 
al seu trasllat es tindrà en compte el previst a l’art. 148 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme 
. 
5. L’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació extingirà automàticament les 
servituds de pas que hi pogués haver, ja fossin de persones, animals, vehicles, línies 
elèctriques, telèfon, aigua o gas, sempre que siguin incompatibles amb l’execució del 
planejament i així es declari en el Projecte de Reparcel·lació. 
Si el propietari afectat no declara la càrrega o si les declarades no s’ajusten a la realitat, els 
perjudicis resultants seran assumits pel propietari que hagi omès la declaració i es deduiran 
del valor de les finques que li corresponguin. 
 
6. No seran indemnitzables els drets reals que tinguin la consideració d’il·legals. Tampoc 
tindran dret a indemnització per la Junta dels drets reals posteriors a l’aprovació inicial del 
POUM. 
 
 
BASE 7a.- Criteris de valoració d'edificacions, obres, plantacions i instal·lacions que s'hagin 
d'enderrocar.  
 
1. La valoració de les edificacions, obres, plantacions i instal·lacions que no es puguin 
conservar, o que hagin de ser cedides a l’Ajuntament per imperatiu del planejament vigent, 
es valoraran amb independència del sòl d’acord amb els criteris que regeixen al Reial Decret 
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legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de sòl i 
rehabilitació urbana i el seu Reglament. 
 
2. Les edificacions, obres, plantacions, instal·lacions i altres elements existents que no 
estiguin legalitzats o disposin de llicències concedides a precari no tindran dret a 
indemnització; així mateix l’extinció de les llicències d’obres i/o activitats sobre terrenys 
destinats a sistemes pel planejament, no tindrà dret a indemnització. 
 
3. S’entendrà que han d’enderrocar-se o que no es poden conservar les edificacions, obres, 
plantacions i instal·lacions quan sigui necessària la seva eliminació per realitzar les obres 
d’urbanització previstes en el Polígon, quan estiguin situades en una superfície que no 
s’hagi d’adjudicar íntegrament al seu propietari anterior, o quan la seva conservació sigui 
radicalment incompatible amb l’ordenació, fins i tot com a ús provisional. 
 
4. Les indemnitzacions per al trasllat de les activitats existent en l’àmbit es realitzarà de 
conformitat amb la normativa, en base a dos paràmetres: La indemnització per diferència de 
rendes o per cessament d’activitat; i les despeses per trasllat. 
 
 
BASE 8a.- Criteris de selecció de les empreses urbanitzadores que es puguin incorporar a la 
junta de compensació, i per valorar les aportacions de les mateixes. 
 
1. A més de les persones propietàries també poden incorporar-se a la Junta empreses urbanitzadores.  
 
2. La incorporació d'empreses urbanitzadores ha de garantir que l'execució de les obres d'urbanització 
es produirà en les millors condicions per a la comunitat de reparcel·latòria des del punt de vista tècnic i 
econòmic.  
 
3. A aquests efectes, i llevat d'acord unànime dels membres de la Junta, cal garantir la concurrència de 
diverses ofertes d'incorporació, amb un mínim de tres.  
 
4. En qualsevol cas, la participació de l'empresa urbanitzadora en l'aprofitament urbanístic de l'àmbit 
s'ha de determinar establint un percentatge com a repercussió del cost de les càrregues d'urbanització 
sobre el valor dels solars resultants, ja urbanitzats.  
 
 
BASE 9a.- Procediment per contractar l'execució de les obres d'urbanització així com els criteris 
per a la selecció dels contractistes.  
 
1. Les obres d'urbanització es contractaran per l'Assemblea general de la Junta d'acord amb la 
legistlació vigent al respecte, essent necessària la consulta prèvia a un mínim de tres empreses 
especialitzades. 
 
2. La selecció dels contractistes ha de garantir que l'execució de les obres d'urbanització es produirà en 
les millors condicions per a la comunitat de reparcel·lació des del punt de vista tècnic i econòmic.  
 
3. Totes les ofertes han d'incloure les mateixes partides. 
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4. En els contractes que se celebrin per a la realització de les obres d'urbanització, a més de les 
clàusules típiques, es consignaran les circunstàncies següents: 
 

• El compromís de l'empresa d'ajustar-se en el termini i mode d'execució al Projecte 
d'Urbanització i de facilitar l'acció inspectora i de vigilància de l'administració actuant i de la 
Junta respecte les obres. 

 
• Els supòsits d'incompliment que originaran la resolució del contracte i les indemnitzacions a 

satisfer per la inobservància de les característiques tècniques o dels terminis d'execució. 
 

• Modalitat i terminis d'abonament per la Junta, de quantitats a compte de l'obra realitzada. 
 

• Les retencions que pugui realitzar la Junta de cada pagament parcial, amb garantia de 
l'execució de les obres, retencions que no seran tornades fins que no s'hagin rebut 
definitivament les obres per l’Ajuntament. 

 
 
BASE 10a.- Despeses d’urbanització. 
 
1. Les despeses d'urbanització seran satisfetes pels membres o associats de la Junta de 
Compensació, en proporció als seus respectius drets atorgats pel projecte de reparcel·lació. 
 
2. La urbanització del vial d’accés des de la carretera C-61 serà totalment a càrrec del PAU13, segons 
especifica la corresponent fitxa del POUM. 
 
3. Es consideraran despeses d'urbanització totes aquelles establertes legalment com a tals i 
determinades pel planejament urbanístic que li és d’aplicació, i com a mínim, les següents: 
 
a. La despesa material de les obres d'urbanització del Polígon. 
 
b. Les indemnitzacions que es puguin derivar de l'enderroc de construccions i destrucció 
de plantacions o d'obres i instal·lacions, sempre que així ho exigeixi l'execució de 
l'actuació d’acord amb la legislació aplicable en matèria de sòl. 
 
c. La despesa material de l'enderroc de les referides edificacions, obres, instal·lacions i 
plantacions. 
 
d. Honoraris que s'hagin de satisfer pels projectes a formular per a l'execució de la 
urbanització, impostos, taxes, arbitris que es meritin per la tramitació i aprovació dels 
esmentats projectes o per a la realització de l'obra urbanitzadora, per la redistribució 
dels terrenys i les despeses d'administració i gestió. 
 
e. Les despeses de qualsevol mena, els interessos i amortitzacions dels crèdits que es 
puguin concertar, en el seu cas, per a la realització de les obres d'urbanització. 
 
f. Les despeses de constitució i gestió de la Junta de Compensació i els d'Urbanització 
que s'hagin meritat amb anterioritat a l'aprovació definitiva. 
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g. Les indemnitzacions procedents per extinció del drets reals o personals quan hagi 
vingut així determinat per la legislació vigent 
 
h. Les despeses derivades de fer efectiu el drets de reallotjament. 
 
i. Despeses de redacció i tramitació del Projecte de Reparcel·lació, del Projecte 
d’Urbanització i totes les altres despeses derivades de la reparcel·lació, fins a la seva 
inscripció en el Registre de la Propietat. 
 
j. Les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d'activitats. 
 
k. Les despeses de formalització i d'inscripció en els registres públics corresponents dels acords i les 
operacions jurídiques derivats dels instruments de gestió urbanística. 
 
l. Les despeses de gestió, degudament justificades, sota els principis de proporcionalitat i de no-
enriquiment injust. 
 
4. Seran despeses que hagin d’assumir les persones propietàries com a càrrega 
individualitzada dels corresponents terrenys, i que no van a càrrec del conjunt de la 
comunitat reparcel·latòria, les referides en l’apartat 3er de l’article 127 del Reglament de 
la Llei d’Urbanisme. 
 
 
BASE 11a.- Criteris per a l'adjudicació de les parcel·les resultants.  
 
1. Tota la superfície inclosa en l'àmbit de la reparcel·lació, sigui o no sigui edificable, ha de ser objecte 
de nova adjudicació en el projecte de reparcel·lació o bé de confirmació de titularitat.  
 
2. En virtut de la reparcel·lació s'adjudiquen a les persones propietàries les parcel·les resultants, en 
proporció a llurs drets respectius, i s'adjudiquen a l'ajuntament els terrenys i les parcel·les que li 
corresponen, d'acord amb amb el planejament urbanístic que s'executa.  
 
3. 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. 
 
4. Si l'escassa quantia dels drets d'alguns propietaris o propietàries no permet d'adjudicar-los parcel·les 
independents a tots ells, el projecte de reparcel·lació pot determinar una indemnització en metàl·lic o, 
alternativament, l'adjudicació de les parcel·les resultants en proindivís, llevat que la quantia dels drets 
no arribi al 15% de la parcel·la mínima edificable, en el qual cas l'adjudicació s'ha de substituir 
necessàriament per una indemnització en metàl·lic.  
 
5. Quan 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.  
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6. S'han d'adjudicar com a finques independents les superfícies que compleixin els requisits de 
parcel·la mínima edificable i que tinguin la configuració i les característiques adequades per edificar-hi 
conformement al planejament urbanístic. El sòl que no s'ajusti als requisits esmentats també es pot 
adjudicar com a finca independent, a instància de les persones interessades, si s'aconsegueix de 
formar una parcel·la mínima edificable en agrupar-la amb una altra finca que hi confini, externa a l'àmbit 
de reparcel·lació i d'una qualificació igual o compatible.  
 
7. 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 al planejament.  
 
8. Llevat d'acord entre les persones propietàries afectades, en el projecte de reparcel·lació no es poden 
fer adjudicacions que excedeixin el 15% dels drets de les persones adjudicatàries.  
 
9. 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. En l'adjudicació en indivís s'ha de procurar 
la creació de comunitats amb el menor nombre possible de persones copropietàries.  
 
 
BASE 12a.- Criteris per valorar les finques resultants.  
 
1. En el projecte de reparcel·lació la finca privativa de resultat, ateses les seves 
característiques, es valorarà en funció de la seva superfície, edificabilitat i ús. 
 
2. S'ha de tenir en compte el valor diferencial que les parcel·les destinades a habitatge de protecció 
pública poden tenir en relació amb les de renda lliure.  
 
3. La valoració de les finques resultants s'ha d'efectuar en unitats de valor, resultants de l'aplicació de 
les regles de ponderació de valors que estableix l’article 37 del TRLUC.  
 
4. 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.  
 
 
BASE  13a.- Afectació de les finques resultants al pagament de les despeses d'urbanització.  
 
1. Totes les finques incloses dins del Polígon d’Actuació Urbanística núm. 12 “Can Pujades”, queden 
afectades amb caràcter de garantia real al pagament de les despeses d’urbanització, encara que llurs 
propietaris no s'hagin adherit a la Junta de Compensació.  
 
2. L'afectació es farà constar en el Registre de la Propietat perquè produeixi efectes davant de tercers. 
 
 
BASE 14a.-  Actuacions que s'han de dur a terme amb relació a les persones propietàries que no 
s'adhereixin a la junta de compensació. 
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1. Per a la constitució de la junta de compensació es requereix l'acord de les persones propietàries que 
representin més del 50% de la superfície del polígon d'actuació urbanística. 
 
2. La incorporació a la junta de la resta de persones propietàries es pot produir en qualsevol moment 
durant el procés d'aprovació de les bases i estatuts, així com també dins el termini d'un mes des de la 
notificació de l'acord d'aprovació de la constitució de la junta. Les sol·licituds que es formulin amb 
posterioritat poden ser inadmeses per la junta de compensació. 
 
3. Quan les persones propietàries no s'incorporen a la junta però manifesten en el tràmit d'audiència de 
les bases el seu compromís de participar en l'execució del planejament, han de prestar la garantia que 
estableix l'article 136.2 del DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme, dins del termini d'un mes des de la notificació de l'acord d'aprovació de la constitució de la 
junta. 
 
4. La manca d’adhesió a la Junta de les persones propietàries que no garanteixin la seva participació 
comportarà l’expropiació de les finques situades en el seu àmbit, adquirint la Junta de Compensació la 
condició jurídica de beneficiària. 
 
5. Alternativament i en funció de la impossibilitat econòmica de la Junta per poder assumir el cost de 
les expropiacions per manca d’adhesió, podrà acudir, previ acord de l’assemblea general, a la modalitat 
prevista i contemplada a l’article 170.2. a) i b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, relativa a la reparcel·lació de les finques no incorporades, amb 
pagament de les corresponents despeses d'urbanització a càrrec de llurs titulars o bé mitjançant 
l’adjudicació de finques de resultat fins a cobrir la quantia de les despeses, en els termes previstos a 
l’article 136.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, amb exclusió de les indemnitzacions derivades del 
trasllat forçós d’activitats o cessament i les corresponents procedents de l’existència d’edificis o 
activitats, de les que no procediria la seva compensació amb les finques de resultat i serien objecte 
d’abonament monetari per part de la Junta en favor dels respectius afectats de conformitat amb les 
bases d’actuació. 
 
 
BASE 15a.- Actuacions que s'han de dur a terme en relació amb els membres de la junta de 
compensació que no compleixin les seves obligacions.  
 
1. Totes les persones propietàries tenen l'obligació de pagar les quotes liquidades en el termini que 
sigui establert, d'acord d’acord amb la seva participació en el polígon d’actuació urbanística, i es pot 
aplicar, si se n'escau l'incompliment: 
 

a) el pagament de les quotes urbanístiques per la via de constrenyiment. 
b) la cessió de finques de resultat en pagament de les quotes d'urbanització. 
c) l'expropiació de la finca adjudicada.   

 
2. En cas d'incompliment de l'obligació de pagament resultant de la liquidació de les despeses 
d'urbanització, si la junta de compensació optés pel seu cobrament per la via de constrenyiment, 
l'administració ha de dirigir el procediment contra les persones titulars del domini i s'ha de notificar a les 
altres persones titulars d'altres drets inscrits o anotats subjectes a l'afecció. En cas de pagament per 
qualsevol d'aquests titulars de drets diferents del domini, qui satisfaci l'import de la liquidació pot 
repercutir-la contra la persona propietària.  



BASES de la JC del PAU 12 “Can Pujades” de Vallgorguina 
 

9/11 

 
 
BASE 16a.- Regles per valorar els immobles que es construeixin quan la junta estigui facultada 
per edificar, i criteris per a la fixació del preu de venda a terceres persones.  
 
1. Quan la junta de compensació és propietària de terrenys com a conseqüència d'expropiacions o 
cessió de finques en pagament de despeses d'urbanització, procedeix l'adjudicació d'aquestes finques 
als membres de la comunitat de reparcel·lació que hagin acomplert les seves obligacions en l'execució 
del planejament.  
 
2. En aquestes adjudicacions s'ha de garantir l'equitat entre els membres de la comunitat de 
reparcel·lació, llevat d'acord exprés en sentit contrari adoptat per les persones interessades.  
 
3. Això no obstant, per acord de l'assemblea general de la junta, les indicades finques es poden alienar 
a tercers, disminuint en l'import de la transmissió les quotes d'urbanització a càrrec de la comunitat de 
reparcel·lació.  
 
4. L'alienació s'ha de produir en règim de publicitat i concurrència, a fi de garantir l'obtenció del millor 
preu de venda.  
 
 
BASE 17a.- Forma i terminis en què les persones propietàries de terrenys o titulars d'altres drets 
han de fer aportacions en metàl·lic per al pagament de les quotes d'urbanització i per atendre el 
sosteniment i el funcionament de l'entitat.  
 
1. Les persones propietàries que integren la comunitat de reparcel·lació assumeixen les càrregues 
d'urbanització establertes pel planejament d'acord amb l'article 120 del Text refós de la Llei 
d'urbanisme.  
 
2. Les aportacions en metàlic es realitzaran mitjançant ingrés en el compte corrent obert a nom de la 
Junta en una entitat bancària o per qualsevol altre mitjà vàlid, dins del termini d’un mes des del 
requeriment de pagament. 
 
3. Les aportacions en cessió de terrenys a haurà de ser aprovada prèviament per la Junta. En aquest 
cas la valoració dels mateixos s'efectuarà d'acord amb els criteris establerts al Projecte de 
Reparcel·lació. 
 
4. Els propietaris no presents o no representats a les reunions en que s'acordi la realització 
d'aportacions, seran notificats per correu certificat amb acús de rebuda al domicili comunicat a la Junta 
amb aquesta finalitat. El termini en aquests casos començarà a correr a partir de la rebuda de la 
notificació. 
 
5. En cas negatiu o retard en el pagament de les quantitats degudes a la Junta, l’Assemblea podrà 
optar, abans de l'expropiació o de cessió de finques resultants, per interessar a l'Ajuntament de de 
Vallgorguina el cobrament del deute per la via de constrenyiment. 
 
 
BASE 18a.- Regles per a la distribució de beneficis i pèrdues.  
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Les pèrdues o beneficis, es distribuiran entre tots els membres de la junta en proporció a les seves 
participacions respectives. 
 
 
BASE 19a.- Execució simultània d’obres d’urbanització i edificació 
 
L’execució simultània de les obres d’urbanització i d’edificació es subjectarà en tot cas al 
regulat pels articles 39, 40 i 41 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. El començament de l’edificació 
requerirà també que hagi guanyat fermesa, en via administrativa, l’acte d’aprovació del 
Projecte de Reparcel·lació, i s’hagi obtingut la corresponent llicència de construcció 
 
 
BASE 20a.- Conservació de les obres d'urbanització fins la seva la recepció per part de 
l'ajuntament.  
 
1. En tant no es produeixi la recepció de les obres d’urbanització per l'Ajuntament, la conservació de les 
mateixes anirà a càrrec de la junta de compensació.  
 
2. El pagament de les quotes de conservació de l‟obra urbanitzadora fins a la seva recepció per 
l‟Ajuntament es realitzarà en la mateixa forma i terminis prevista per a les quotes d‟urbanització. 
 
 
 
BASE 21a.- Responsabilitat de la Junta de Compensació.  
 
1. La Junta de Compensació és directament responsable davant l’Ajuntament de Vallgorgina, de la 
urbanització completa del del Polígon d’Actuació Urbanística núm. 12 “Can Pujades”. 
 
2. En cas de falta d'execució de la urbanització, l'administració actuant podrà exercitar l'execució 
forçosa i la via de constrenyiment contra els qui resultin responsables de la mateixa. 
 
3. La Junta de Compensació serà responsable davant cadascun dels seus membres del perjudici 
patrimonial que poguessin patir per la seva actuació. 
 
4. No obstant això, la Junta podrà repercutir la seva responsabilitat en l’empresa urbanitzadora, bé 
estigui incorporada a la Junta, o bé sigui contractista de les obres, quan l’incompliment o la infracció 
haguessin estat comesos per l’empresa urbanitzadora. 
 
5. En el supòsit que s'hagués comès alguna infracció urbanística per algún membre de la Junta o per 
l’empresa urbanitzadora, les responsabilitats es transferiran al membrei responsable o a l'esmentada 
empresa. 
 
 
BASE 22a.- Efectes de l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació.  
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L’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació, quan ha adquirit fermesa en via administrativa, 
produeix essencialment els efectes econòmics i jurídics reals següents: 
 

a) La cessió de dret al municipi de Vallgorguina, en ple domini i lliures de càrregues, dels terrenys 
de cessió obligatòria, perquè siguin incorporats al patrimoni de sòl o perquè se'n faci l'afectació 
als usos que determini el planejament urbanístic. 
 

b) L'afectació amb efectes de garantia real de les parcel·les adjudicades al compliment de les 
càrregues i al pagament de les despeses inherents al sistema de reparcel·lació. 

 
c) La subrogació, amb plena eficàcia real, de les antigues parcel·les per les noves parcel·les. 

 
d) El gaudi de les exempcions tributàries establertes per la legislació aplicable. 

 
e) L'extinció o la transformació de drets i de càrregues, d'acord amb la legislació aplicable. 

 
 


