
EXTRACTE DE L’AL·LEGACIÓ A L’AJUNTAMENT DE LLEIDA REGIDORIA DE PROMOCIÓ I GESTIÓ 

DE L’HABITAT URBÀ I RURAL I LA SOSTENIBILITAT -DISCIPLINA URBANÍSTICA 

PRIMERA.- SOBRE LA COL·LOCACIÓ DE LA PORTA METÀL·LICA D’ACCÉS EN TERRENYS 

PROPIETAT D’AQUESTA PART.  

1- El present procediment de protecció de legalitat urbanística s’inicia, entre altres, per la 

col·locació per part de la societat PLAGAR Y SERVEIS SOCIALS, SL de la porta metàl·lica d’accés 

a la seva propietat (Partida Caparrella, núm. 114) en un lloc diferent de l’emplaçament previst 

en el títol jurídic habilitant: la Llicència d’Obres, Exp. LO15-340, declarant que es SUSCEPTIBLE 

DE LEGALITZACIÓ EFECTIVA.  

2.- Com s’indicarà tot seguit, el nou lloc on s’ha col·locat la porta d’accés al marge de les 

previsions del Exp. LO15-340 suposa afectar directament la propietat d’aquesta part, ja que la 

meva representada es legítima propietària de la porció de terreny on s’ha col·locat recentment 

la porta metàl·lica.  

SEGONA.- CONDICIÓ DE PERSONA INTERESSADA: PROPIETÀRIA DE FINCA CONFRONTANT 

PERJUDICADA PER L’ACTUACIÓ URBANÍSTICA REALITZADA  

Que la persona que represento es propietària del ple domini de la FINCA REGISTRAL 29827 de 

Lleida, amb la següent descripció: “RUSTICA: Pieza de tierra, en el término de Lleida, partida 

Sierra de Cañelles o Caparrella, de extensión dos hectáreas, sesenta y cinco áreas, setenta 

centiáreas. Existe en el linde Este de esta finca una balsa con sus muros con una superficie de 

cuatro 3 áreas aproximadamente. Linda al Norte y Oriente con Juan Pifarré Pocallet y 

Mercedes Rovira Torné, mediante acequia denominada la Calzada del Pareta; Poniente con 

Gabino Sans, Francisco Ficapacal y María Sola Cucurull y Sur María Solá, alias Torre del Fogó.”  

Com a DOCUMENT NÚM. 1 s’aporta Nota Simple del Registre de la Propietat. Segons el 

Cadastre aquesta finca es correspondria amb les actuals parcel·les 154 i 124 del polígon 28, així 

com una porció de la parcel·la 120, titularitat de la societat PLAGAR Y SERVEIS SOCIALS, SL, que 

es correspon en la realitat física amb la franja de terreny compresa entre el camí públic 

denominat de la “Serra de Canelles” o “Travessia N-II a Tres Pontets” i la sèquia de reg que per 

allí discorre més o menys paral·lela a aquest camí i que es denomina “Calçada del Pareta” i que 

pertany la seva gestió a la “Junta de Sequiatge de l’Horta de Lleida”.  

Com a DOCUMENT NÚM. 2 s’aporta informe de la “Junta de Sequiatge de l’Horta Lleida” 

acreditativa de l’existència en aquell punt de la sèquia “Calçada del Pareta”. Com s’expressa en 

el títol d’adquisició, aquesta franja de terreny pertany amb tota claredat a la finca de la meva 

representada, ja que consta ben clarament com el límit nord respecte de la finca veïna 

(inicialment a nom de Juan Pifarré Pocallet i Mercedes Rovira, avui i després de diverses 

transmissions a nom de PLAGAR Y SERVEIS SOCIALS, SL) s’estableix en aquesta sèquia de reg, 

que constitueix un límit natural i cert i no disponible per les parts. 

 

NECESSITAT QUE ES REALITZI VISITA D’INSPECCIÓ A la vista de les al·legacions efectuades per 

aquesta part, resulta necessari que pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Lleida es realitzi 

nova visita d’inspecció a la finca objecte de denúncia i poder valorar l’afecció denunciada. 

 

 



 

 

 


