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DETERMINACIONS PER ALS PLANS DERIVATS D’INICIATIVA 
PRIVADA 

Es redacta aquest Document en compliment d’allò disposat en l’article 102.1 del Text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, que determina, per als 
plans urbanístics derivats d’iniciativa privada, a més dels continguts establerts amb caràcter 
general, la documentació específica referida a: 

a)L’estructura de la propietat del sòl afectat. 

b) La viabilitat econòmica de la promoció. 

c) Els compromisos que s’adquireixen. 

d) Les garanties de compliment de les obligacions contretes. 

Els punts a) i b) es troben desenvolupats en la Memòria del Pla parcial. Els punts c) i d) es 
contenen en el present annex. 

0. Compromisos del promotor i garanties 

Promotor del Pla Parcial Urbanístic 

De conformitat amb allò que determina l’article 101 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), 
que permet a la iniciativa privada la formulació de plans parcials d’urbanisme d’acord amb 
el planejament urbanístic general aplicable, la iniciativa de la formulació i promoció d’aquest 
Pla Parcial Urbanístic correspon a la Junta de Compensació de Pla parcial del sector industrial 
UP-6 “Nord-Est” de Parets del Vallès. 

Compromisos del promotor amb l’Ajuntament de Parets del Vallès 

El promotor es compromet a redactar i presentar, per a la seva tramitació, el projecte 
d’urbanització i la modificació del projecte de reparcel·lació del Pla parcial del sector 
industrial UP-6 “Nord-Est”. 

Igualment, el promotor es compromet a: 

o Urbanitzar i edificar dins els terminis previstos. 

o Cedir gratuïtament a l’Administració els terrenys del sector que es destinin a sistemes 
urbanístics públics. 

o Costejar i executar la urbanització del sector. 

o Cedir gratuïtament a l’Ajuntament el sòl urbanitzat corresponent a l’aprofitament del 
sector, d’acord amb les determinacions i requisits de l’article 45 del TRLU. 

De conformitat amb allò que determina l’article 46 del TRLU, l’Ajuntament de Parets del Vallès 
no participa en les càrregues d'urbanització dels terrenys amb aprofitament urbanístic que rep 
en compliment del deure de cessió de sòl amb aprofitament que preveu l’article 45.1, atès 
que aquests s'han de cedir urbanitzats. 

 

1. Garanties de compliment dels compromisos: 

Per assegurar el compliment de les obligacions contretes pel promotor d’aquest Pla Parcial, es 
constituirà una garantia per una quantia equivalent al 12% del cost estimat de les despeses 
d’urbanització que prevegi l’estudi econòmic d’aquest mateix pla. Tal com estableixen els 
articles 106.3 i 107.3 del TRLU, aquesta garantia és un requisit per a la publicació de l'acord 
d'aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats i dels projectes d'urbanització d'iniciativa 
privada i és condició d’eficàcia de la seva executivitat. 

La garantia respondrà també de les sancions que es puguin imposar per raó d'infraccions 
urbanístiques en matèria d'execució d'obres d'urbanització i de les indemnitzacions que 
correspongui eventualment de satisfer, i s'actualitzarà, si escau, en funció del pressupost dels 
projectes complementaris d'urbanització. En el supòsit que sigui executada, aquesta garantia 
serà reposada. 

Aquesta garantia es constituirà per mitjà de qualsevol dels instruments previstos legalment i es 
podrà cancel·lar segons els supòsits i condicions previstos legalment. La garantia serà 
cancel·lada en qualsevol cas quan finalitzi l’execució de la urbanització. La garantia serà 
retornada, en qualsevol cas, quan l’Ajuntament hagi dut a terme la recepció de les obres 
d’urbanització, en els termes regulats per l’article 169 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
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