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INFORME JURIDIC 
Relatiu al règim jurídic de la responsabilitat patr imonial de l’administració com a 
conseqüència de possibles alteracions del planejame nt urbanístic. Supòsits 
indemnitzatoris. Estat d’execució dels sectors i po lígons previstos al vigent 
POUM 
 
 
0. Objecte del present informe 
 
L’objecte del present informe és posar de manifest el règim jurídic de la responsabilitat 
patrimonial de l’administració com a conseqüència de possibles alteracions del 
planejament urbanístic analitzant els supòsits indemnitzatoris recollits a la normativa 
vigent d’aplicació. Així mateix, el document incorpora un llistat de l’estat de 
desenvolupament urbanístic dels diferents sectors i polígons d’actuació delimitats pel 
vigent POUM, així com plànols d’emplaçament dels referits àmbits assenyalant el seu 
estat d’execució i amb indicació de les activitats presents possiblement afectades per 
la futura transformació urbanística, i de compatibilitat dels usos industrials amb les 
qualificacions previstes pel planejament urbanístic vigent en la trama urbana de la 
ciutat. 
 
1. Introducció 
 
La responsabilitat de l’Administració és un principi bàsic del dret administratiu, recollit a 
la Constitució Espanyola de 1978, que reconeix el dret dels particulars a ser 
indemnitzats por tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, a excepció 
dels casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament 
dels serveis públics (articles 9.3 y 106.2). 
 
El règim jurídic general de la responsabilitat de l’Administració és competència de 
l’Estat (149.1.18), si bé,  el sistema normatiu estatal s’ha de complementar 
necessàriament amb la normativa autonòmica, tota vegada que l’urbanisme és matèria 
de competència de les Comunitats Autònomes (148.1.3). 
 
Així, el marc regulador de la responsabilitat patrimonial de l’Administració en matèria 
urbanística és el següent: 
 

� Constitució Espanyola (articles 9.3 y 106.2) 
 

� Article 48 del Text refós de la “Ley de Suelo y rehabilitacion urbana” (TRLS) 
 

� Títol X de la Ley 40/2015, de “régimen jurídico de las Administracions Públicas i 
Procedimiento Administrativo Común” 

 
� Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DL 1/2010) 
 

� Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (RLUC) 
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� Planejament territorial i urbanístic 
 
La responsabilitat patrimonial derivada de les decisions administratives adoptades en 
l’àmbit de l’activitat urbanística és un sistema de naturalesa oberta, no restringit als 
supòsits indemnitzatoris contemplats expressament a la normativa sinó que abasta 
qualsevol dels supòsits de responsabilitat generats com a conseqüència de la 
producció d’un dany o perjudici a partir de qualsevol altra activitat que les 
Administracions generin amb ocasió de l’exercici de les seves atribucions 
urbanístiques. Tot això de conformitat amb els requisits generales de la responsabilitat 
patrimonial de las Administracions públiques. 

Els supòsits indemnitzatoris que més endavant s’analitzen es troben actualment 
recollits al TRLS en concordança amb el DL 1/2010. En aquest sentit, la concurrència 
dels supòsits indemnitzatoris derivats d’un funcionament normal de la Administració en 
l’àmbit urbanístic, conseqüència de l’exercici del ius variandi de la seva potestat de 
planejament, s’ha de sotmetre a una interpretació de caràcter estricta, tal i com ha 
categoritzat tant la jurisprudència com la doctrina existents en la matèria. 
 
 
2. Principi general d’inexistència del dret a la in demnització per alteracions del 
planejament  
 
El principi general en matèria de responsabilitat patrimonial per alteració de l’ordenació 
és amb caràcter general la inexistència d’indemnització. Així ho preveu la normativa 
estatal bàsica a l’article 4 del TRLS: 
 

1. La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no 
susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del 
suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes 
del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta 
determinación no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos 
expresamente establecidos en las leyes. 

 
El DL 1/2010 també estableix en el seu article 6 l’excepcionalitat del dret a percebre 
indemnització a favor de les persones propietàries, circumscrivint-ne el seu exercici als 
supòsits expressament previstos per la legislació urbanística catalana i estatal. Per 
tant, se li confereix un règim taxat i que necessàriament s’ha d’entendre amb caràcter 
restrictiu: 
 

“L'ordenació urbanística de l'ús dels terrenys i de les construccions, en tant que 
implica meres limitacions i deures que defineixen el contingut urbanístic de la 
propietat, no confereix a les persones propietàries el dret a exigir indemnització, 
excepte en els supòsits expressament establerts per aquesta Llei i per la 
legislació aplicable en matèria de sòl.” 

 
En la mateixa línia s’expressa el Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’urbanisme al configurar els principis generals de l’actuació urbanística: 
 

“El d'inexistència de dret a exigir indemnització per l'ordenació urbanística del 
sòl i les construccions, excepte en els supòsits expressament establerts per la 
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legislació aplicable en matèria de règim de sòl i valoracions i per la Llei 
d'urbanisme.” 

 
Així, en l’esfera del dret urbanístic no és suficient acreditar un dany sorgit per la 
prototípica relació de nexe causal entre l’aparició d’un acte administratiu o disposició 
de caràcter general i un dany avaluable econòmicament, sinó que cal a més de forma 
necessària la concurrència de determinats supòsits de fet que regulen expressament 
les condicions legals per a l’exercici del dret a la indemnització, previstes a la 
normativa estatal bàsica, juntament amb la normativa urbanística catalana. 
 
D’altra banda, com s’ha dit anteriorment, la jurisprudència contempla el dret al 
reconeixement d’indemnització de forma restrictiva, atenent al caràcter estatutari del 
dret de propietat i la potestat del ius variandi del planificador, reconeguda en la facultat 
de dur a terme el planejament urbanístic del municipi. Això no obstant, no es tracta 
d’un numerus clausus, ni es descarten qualsevol altres supòsits de responsabilitat més 
enllà dels supòsits legalment previstos que tot seguit es transcriuen, generats com a 
conseqüència de la producció d’un dany o perjudici a partir de qualsevol altra activitat 
executada per les Administracions amb ocasió de les seves responsabilitats.  
 
 
3. Supòsits indemnitzatoris 
 
Tot seguit, s’analitzen els supòsits legals que poden donar lloc a indemnitzacions per 
lesions en els béns i drets dels particulars, centrant l’anàlisi en el cas de l’alteració de 
les determinacions del planejament: 
 
D’acord amb l’article 48 a) del Texto Refundido de la Ley de Suelo, donen lloc en tot 
cas a dret d’indemnització les lesions en els béns i drets que resultin dels següents 
supòsits:  
 

“L’alteració de les condicions d’exercici de l’execució de la urbanització, o de 
les condicions de participació dels propietaris, per canvi de l’ordenació  
territorial o urbanística o de l’acte o negoci de l’adjudicació de l’activitat 
urbanitzadora, sempre que es produeixi abans de transcórrer els terminis  
previstos pel seu desenvolupament  o, una vegada transcorreguts, si 
l’execució no s’hagués dut a terme per causes imputables a l’Administració”. 

 
I d’acord amb l’article 115.3 del DL 1/2010, els requisits per l’exercici del dret a la 
indemnització per alteració del planejament són els següents: 
 

3. Als efectes de les indemnitzacions que preveu la legislació aplicable en el 
cas de modificacions o revisions del planejament urbanístic que impedeixin o 
alterin la facultat de participar en actuacions de transformació urbanística, cal 
que els terrenys comptin amb planejament derivat definitivament aprovat, 
quan aquest és necessari, i, en tot cas, amb l'apro vació definitiva dels 
projectes d'urbanització i de reparcel·lació , quan sigui aplicable aquest 
sistema d'actuació. 

 
Així doncs, els supòsits de canvis en l’ordenació urbanística poden generar dret 
d’indemnització de l’Administració a favor dels particulars, sempre i quan: 
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1. Es produeixi un canvi en l’ordenació territorial o urbanística 
2. El canvi alteri les condicions d’exercici de l’execució de la urbanització o de 
les condicions de participació dels propietaris en la seva execució 
3. Que tot l’anterior es produeixi sense haver-se esgotat els terminis 
corresponents o en cas d’haver transcorregut, que la no execució sigui 
imputable a l’Administració. 
4. Que hagi conclòs la fase d’aprovació del planejament, reparcel·lació i 
projecte d’urbanització, necessaris per tal que es pugui iniciar l’execució 
urbanística.  

 
Per tant, de la regulació se’n desprèn la cabdal importància que té determinar els 
terminis d’execució del planejament, com a paràmetre a tenir necessàriament en 
compte per determinar la procedència o no de l’exercici del dret indemnitzatori. 
 
Així l’article 115.4 del DL 1/2010 preveu el següent: 
 

“Els terminis d'execució  són, en el cas de polígons d'actuació  urbanística en 
sòl urbà, els establerts pel pla d'ordenació urbanística municipal o pel 
programa d'actuació urbanística , i, en el cas de sectors subjectes a un pla 
derivat , els què determina aquest pla”. 

 
Per tant, i observant les previsions del vigent POUM, pels sectors de planejament 
derivat ja aprovats, caldrà estar als terminis dels plans d’etapes respectius, de manera 
que ultrapassats aquests, decauria la possibilitat d’exigir responsabilitat patrimonial en 
forma d’indemnització per alteracions que es poguessin produir del planejament 
urbanístic vigent per mitjà d’hipotètiques modificacions o revisions del mateix. 
 
D’altra banda pel que fa els polígons d’actuació directament delimitats pel POUM, que 
ja contenen l’ordenació detallada de cada àmbit, malgrat de les seves fitxes 
normatives no se’n desprèn cap termini concret per la seva execució, l’article 28 del 
Decret 305/2006 determina, que, a manca de previsions expresses , les alteracions 
de planejament no tenen caràcter anticipat quan han transcorregut 3 anys des de la 
seva aprovació definitiva: 
 

“En defecte de previsió expressa de terminis d'execució per part del 
planejament, a efectes indemnitzatoris les modificacions i revisions no tenen 
caràcter anticipat si han transcorregut 3 anys  des de l'aprovació definitiva del 
pla urbanístic derivat, quan sigui preceptiu, o des que s'hagi establert la 
corresponent ordenació detallada”. 

 
Per tant, els polígons d’actuació del POUM  aprovat definitivament l’any 2003, que 
contenen l’ordenació detallada, haurien d’haver-se executat en el termini de 3 anys a 
comptar de la seva aprovació.  
 
D’acord amb aquesta regulació, mancaria determinar què succeeix en el cas dels 
àmbits previstos pel POUM subjectes a planejament derivat pendent d’aprovació i, per 
tant, mancats de terminis d’execució, doncs no disposen d’ordenació detallada. 
D’acord amb la lògica de la regulació anteriorment exposada, seria plausible entendre 
que aquests àmbits s’haurien de regir igualment pel termini de 3 anys previst pels 
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polígons, doncs el contrari seria situar en pitjor condició els propietaris de polígons 
d’actuació que haguessin acomplert els seus deures de tramitació dels instruments 
urbanístics, als quals només els hi quedés pendent la seva execució, front els 
propietaris inclosos en àmbits de planejament derivat pendent fins i tot de la seva 
formulació. 
 
D’altra banda, el mateix 115.5 es refereix als terminis no només d’urbanització sinó 
també d’edificació: 
 

5. Els terminis d'execució a què es refereix l'apartat 4 comprenen els terminis 
d'urbanització i també els d'edificació, si el planejament els estableix 
expressament. En tot cas, l'incompliment del termini d'urbanització no interromp 
el còmput del termini d'edificació. 

 
 
4. Indemnitzacions a partir de l’existència de resp onsabilitat patrimonial per 
alteració del planejament 
 
A banda dels supòsits indemnitzatoris de l’article 48 TRLS, els articles 38 i 39 
del mateix TRLS regulen el que anomena la llei indemnitzacions en concepte 
de: 
 

� la facultat de participar en actuacions de nova urbanització (art. 38 
TRLS), i  

 
� la iniciativa i la promoció d’actuacions d’urbanització o d’edificació (art. 

39 TRLS) 
 
Aquestes dues indemnitzacions són aplicables no només en el cas de l’expropiació 
sinó també als supòsits objecte del present informe, de responsabilitat patrimonial per 
alteració del planejament, doncs es troben inclosos en el títol V de les valoracions, 
aplicable tant a l’expropiació com a la responsabilitat patrimonial, així com, de forma 
supletòria, als processos d’equidistribució. 
 
Això no obstant, cal interpretar dites previsions no com a veritables supòsits 
indemnitzatoris sinó més aviat com a regles valoratives, doncs parteixen de l’existència 
prèvia d’un supòsit de responsabilitat patrimonial. 
 
En particular, aquestes indemnitzacions es troben lligades al supòsit de la lletra a) del 
art. 48 anteriorment estudiat, relatiu a una alteració de les condicions de l’exercici de 
l’execució de la urbanització o de les condicions de participació dels propietaris (així 
com al supòsit de les vinculacions o limitacions singulars que comportin una restricció 
de l’edificabilitat o l’ús, no susceptible de redistribució). 
 
4.1. La indemnització de la facultat de participar en l’execució d’una actuació de 
nova urbanització: 
 
Exigeix la concurrència de tots i cadascun dels següents requisits: 
 



 
 

 
 

 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Serveis d’Urbanisme 
Servei de Gestió Urbanística 
 

 
 

 6 

a) Que existeixi un sector o polígon ja delimitat (com a mínim un sòl urbanitzable 
delimitat).  

b) Que es donin els requisits necessaris per iniciar l’actuació.  
c) Que l’alteració del planejament tingui efectes abans de l’inici de l’actuació i del 

venciment dels terminis establerts pel seu exercici, o després si l’execució no 
s’hagués dut a terme per causes imputables a l’Administració. (En el cas que la 
urbanització ja s’hagués iniciat, estaríem davant del supòsit contemplat a l’article 39, i la 
valoració de la indemnització seria encara superior. En aquest sentit, d’acord amb l’article 7.4 del 
TRLS, les actuacions d’urbanització s’entenen iniciades en el moment en que, una vegada 
aprovats i eficaços tots els instruments d’ordenació i execució que requereixi la legislació sobre 
ordenació territorial i urbanística per legitimar les obres d’urbanització, comenci l’execució 
material d’aquestes).  

 
El mètode de càlcul de les indemnitzacions per aquests conceptes es troba recollit al 
mateix article 38, que consisteix en el resultat d’aplicar el percentatge que determini la 
legislació sobre ordenació territorial i urbanística per la participació de la comunitat en 
les plusvàlues (el 10% amb caràcter general), sobre: 

a) La diferencia entre el valor del sòl en la seva situació d’origen i el valor que li 
correspondria si estigués acabada l’actuació, quan s’impedeixi el seu exercici. 

b) A la minva provocada en el valor que correspondria al sòl si estigués acabada 
l’actuació, quan s’alteren las condiciones d’exercici de la facultat. 

4.2. La indemnització de la iniciativa i la promoci ó d’actuacions d’urbanització o 
d’edificació: 
 
L’article 39 detalla les despeses que resulten indemnitzables per esdevenir inútils com 
a conseqüència del canvi de l’ordenació, així com els requisits s’han de complir per la 
seva exigibilitat, i el mètode concret de càlcul per la seva quantificació. 
 
Així, resulten indemnitzables les següents despeses, que es valoraran pel seu import 
incrementat per la taxa lliure de risc i la prima de risc: 
 

“a) Aquéllos en que se haya incurrido para la elaboración del proyecto o 
proyectos técnicos de los instrumentos de ordenación y ejecución que, 
conforme a la legislación de la ordenación territorial y urbanística, sean 
necesarios para legitimar una actuación de urbanización, de edificación, o de 
conservación o rehabilitación de la edificación. 
b) Los de las obras acometidas y los de financiación, gestión y promoción 
precisos para la ejecución de la actuación. 
c) Las indemnizaciones pagadas.” 

 
En el mateix sentit, l’article 115.7 del DL 1/2010:  
 

“En els supòsits regulats per l'article 73 (Suspensió de tramitacions i de 
llicències), es pot plantejar la indemnització del cost dels projectes  i, si 
s'escau, es podrà sol·licitar el reintegrament de les taxes municipals, si els 
projectes esdevenen ineficaços, en tot o en part, com a conseqüència de les 
noves determinacions que pugui contenir el planejament urbanístic que s'aprovi 
definitivament. 
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I el Decret 305/2006 preveu en el seu article 104.2: 
 

“Les persones que, amb anterioritat a la publicació dels acords de suspensió 
previstos en l'article 71 (actual 73) de la Llei d'urbanisme, haguessin instat la 
tramitació dels procediments que restin suspesos com a conseqüència 
d'aquests acords, tenen dret a ser indemnitzats del cost oficial dels 
projectes  i a la devolució, si s'escau, de les taxes municipals si, un cop aprovat 
definitivament el pla urbanístic es constata la incompatibilitat del projecte 
amb les determinacions del nou pla , i sempre que el projecte no fos 
manifestament contrari a la ordenació urbanística vigent en el moment de la 
seva presentació.” 

 
Cal tenir present que no només es reconeix dret a percebre indemnització els 
propietaris que es trobessin al corrent dels seus deures urbanístics, és a dir, que no 
hagin incomplert els terminis, sinó que resulten també indemnitzables els particulars 
que no es trobessin al dia en el compliment dels seus drets i obligacions, si bé en 
aquest cas únicament serien objecte de rescabalament aquelles despeses i costos en 
que haguessin efectivament incorregut amb anterioritat a l’aprovació de la nova 
ordenació. 
 
 
5. Possible pèrdua dels efectes del planejament: 
 
L’article 7.4 del mateix TRLS 7/2015, preveu que els instruments d’ordenació i 
execució hagin pogut caducar,  i les seves conseqüències, si bé no determina en 
quins supòsits cal entendre que opera dita caducitat. 
 

4. A los solos efectos de lo dispuesto en esta ley, las actuaciones de 
urbanización se entienden iniciadas en el momento en que, una vez 
aprobados y eficaces todos los instrumentos de orde nación y ejecución  
que requiera la legislación sobre ordenación territorial y urbanística para 
legitimar las obras de urbanización, empiece la ejecución material de éstas. La 
iniciación se presumirá cuando exista acta administrativa o notarial que dé fe 
del comienzo de las obras. La caducidad de cualquiera de los instrumentos 
mencionados restituye, a los efectos de esta ley, e l suelo a la situación en 
que se hallaba al inicio de la actuación .” 

 
Sembla que el legislador estatal obri la porta a que les regulacions autonòmiques 
respectives puguin preveure els supòsits de caducitat. Això no obstant, la normativa 
catalana no regula de forma expressa en quins casos cal entendre que es pot trobar 
caducat un instrument de planejament o gestió, de manera que cal categoritzar dit 
extrem de forma restrictiva, circumscrit al que preveu l’article 106.3 en el sup òsit 
de manca de constitució de la garantia regulada a l ’article 107.3, requisit per a la 
publicació del planejament derivat i projectes d’ur banització d’iniciativa privada . 
 

“La constitució de la garantia a què fa referència l’article 107.3 és condició 
d’eficàcia de l’executivitat dels plans urbanístics derivats i dels projectes 
d’urbanització d’iniciativa privada. El termini per a acreditar la constitució de la 
garantia davant l’administració urbanística que pertoqui és d’un any. 
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Transcorregut aquest termini sense que s’hagi acreditat, l’administració ha de 
requerir a les persones obligades que compleixin ll ur obligació i els ha 
d’advertir que, si no ho fan en el termini concedit  amb aquesta finalitat, la 
tramitació del pla resta sense cap efecte, d’acord amb el que s’estableixi 
per reglament ”. 

 
En aplicació del precepte transcrit, perquè resti sense efectes el pla cal 
necessàriament que l’administració d’una banda hagi requerit  prèviament a les 
persones propietàries pel compliment de la seva obligació de garantir el 12% de les 
obres d’urbanització, i d’altra banda, ha d’advertir  de forma expressa les 
conseqüències de la manca de compliment de la referida obligació.  
 
(Fins l’any 2012, el Decret 1/2010 determinava que el planejament podia quedar sense 
efecte per manca de tramitació del projecte d’urbanització, previsió que es va derogar 
per mitjà de la Llei 3/2012 de 22 de febrer, que va suprimir els apartats 7 i 8 de l’article 
89 aleshores vigent). 
 
 
6. Altres supòsits indemnitzatoris 
 
No són objecte d’estudi específic del present informe però cal tenir en qualsevol cas 
present l’existència d’altres supòsits indemnitzatoris com a conseqüència de l’actuació 
urbanística. 
 
a) Limitacions singulars:  
 
La lletra b) de l’article 48 de TRLS estableix com a supòsit indemnitzatori, les 
vinculacions i limitacions singulars que excedeixin dels deures legalment establerts 
respecte de construccions i edificacions, o que comportin una restricció de 
l’edificabilitat o l’ús que no sigui susceptible de distribució equitativa. Aquest precepte 
es concreta mitjançant el deure de conservació de les edificacions i construccions, 
amb el límit de la ruïna. 
 
b) Modificació o extinció de l’eficàcia dels títols habilitants d’obres i activitats, 
determinades pel canvi sobrevingut de l’ordenació urbanística.  
 
c) L’anul.lació dels títols administratius habilitants d’obres i activitats, així com al 
demora injustificada en el seu atorgament i la seva denegació improcedent. 
 
d) L’ocupació de terrenys destinats a dotacions públiques, pel període de temps 
comprès entre l’ocupació dels mateixos fins l’aprovació definitiva de l’instrument que 
adjudiqui al propietari altres de valor equivalent. Passats quatre anys des de l’ocupació 
sense que s’hagués aprovat definitivament l’instrument, els interessats podran advertir 
l’administració del seu propòsit d’iniciar l’expedient , poden efectuar justpreu passats 
sis mesos des de l’advertiment. 
 
Per últim, el referit article 48 a) preveu la inexistència d’indemnització de les situaions 
de fora d’ordenació, produïdes pels canvis en l’ordenació territorial o urbanística, “sin 
perjuicio de que pueda serlo la imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la 
construcción o edificación incursa en dicha situación durante su vida útil.”  
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7. Recull de jurisprudència d’interès 
 

� Sentència del Tribunal Suprem de 23 de maig de 2014, recurs de cassació 
3085/2012  

 
«El nacimiento de la responsabilidad patrimonial se produce, por lo que hace al caso, 
cuando existe una lesión patrimonial. Esta lesión se extiende a sus " bienes y 
derechos " ( artículo 139.1 de la Ley 30/1992 (EDL 1992/17271)), lo que incluye a los 
aprovechamientos urbanísticos que se hayan patrimonializado, con exclusión, como es 
natural, de las meras expectativas (...) (y) la mera clasificación del suelo como 
urbanizable no supone la automática patrimonialización de los aprovechamientos que 
la ordenación urbanística añade a tal contenido.  
 
Es necesario, a tenor de nuestra propia jurisprudencia, que se hayan patrimonializado 
(...). Esta patrimonialización se conforma a través del correspondiente instrumento de 
planeamiento de desarrollo que permita llevarlo a cabo, pues únicamente procede 
indemnizar por el aprovechamiento ya materializado,  es decir, cuando el plan ha 
llegado a la fase final de su realización y se haya  participado en el proceso 
urbanizador a través del cumplimiento de los corres pondientes deberes y cargas 
urbanísticas  previsto en el artículo 9 del TR de la Ley de Suelo de 2008 (EDL 
2008/89754).  
 
"El contenido económico del derecho de propiedad del suelo es el que corresponde a 
su valor inicial, es decir, al de un terreno no urbanizable, que sólo tiene el 
aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal propio de su naturaleza. Por ende, las 
facultades o contenidos urbanísticos artificiales, que no son inherentes a esa 
naturaleza, sino producto de la concreta ordenación urbanística, como adiciones o 
añadidos que derivan de la clasificación y calificación prevista en una norma o plan de 
ordenación, no pasan de ser meras expectativas, que sólo se adquieren, consolidan e 
ingresan en el patrimonio del propietario mediante la participación de éste en el 
proceso urbanizador a través del gradual cumplimiento de los deberes urbanísticos 
que son su contrapartida. Es entonces cuando nace el derecho a su indemnización y a 
la de los gastos ocasionados para ese cumplimiento que hayan devenido inútiles"». 
 
En consecuencia, resulta acertada la conclusión de la sentencia recurrida cuando 
concluye que la falta de cumplimiento por los actores del Plan d e Etapas del Plan 
Parcial Rosa del Lago comporta la inexistencia de patrimonialización de 
aprovechamientos urbanísticos .  
 
El mero hecho de haberse publicado la normativa autonómica de moratoria turística 
antes de concluir el plan de etapas no comporta la lesión patrimonial que pretende la 
recurrente, ya que en definitiva los actores no han cumplido las cargas que les 
incumbían para llegar a adquirir bienes y derechos susceptibles de indemnización. 
Máxime si se atiendó además al hecho - declarado por la sentencia y no cuestionado- 
de que la recurrente, amparándose en las excepciones a la moratoria, solicitó y obtuvo 
autorización previa y licencia urbanística para la construcción de un hotel de cinco 
estrellas en la única parcela hotelera del Plan Parcial con destino hotelero. Lo cuál 
demuestra que si no se ha continuado con las obras de urbanización es por razones 
ajenas a la situación legal derivada de la normativa del bloque de moratoria turística, 
pues habiendo podido culminar la urbanización para materializar el proyecto 
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autorizado, no lo hace por una decisión exclusivamente atribuible a su ámbito de 
decisión. El motivo de casación debe ser rechazado. …/…” 
 
 

� Sentència del Tribunal Suprem de 25 de febrer de 1992 
 
“Sólo cuando un plan ha llegado a la fase final de realización, se adquiere el derecho a 
los aprovechamientos urbanísticos y por ello la alteración del plan implica lesión y crea 
indemnización.  
 
Pero el problema ha de ser planteado también en un momento anterior al expuesto 
refiriéndolo, no a los aprovechamientos finales establecidos en la ordenación 
urbanística, sino a la expectativa de urbanización que deriva del Plan. En este caso 
también habrá de distinguirse cuándo, realmente, se ha producido lesión que dé lugar 
a indemnización; en tal momento podemos encontrarnos en dos supuestos, ambos 
basados en la seguridad del tráfico jurídico a que se refiere la Exposición de Motivos 
de la Ley del Suelo, a saber:  
 
a) que un propietario, confiando en la subsistencia durante un cierto tiempo de una 
determinada ordenación urbanística, haya hecho inversiones y gastos que luego 
resulten dañados, lesionados, como consecuencia de la alteración del Plan;  
 
b) que, confiando en la persistencia de un suelo clasificado como urbanizable y 
provisto de Plan Parcial, una persona haya adquirido terreno a precios ajustados, o 
determinados, por esa circunstancia, cuyo terreno se desvalorice significativamente 
como consecuencia de la modificación en el planeamiento provocando así una 
depreciación sustancial en los mismos, con patente lesión el patrimonio de su titular.  
 
En ambos casos, la doctrina ha reconocido el derecho a ser indemnizado, puesto que 
el art. 87.2 se inserta en el marco general de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración Pública del art. 106.2 de la Constitución ( RCL 1978\2836 y ApNDL 
2875); ahora bien, ello siempre que se acredite que el propietario ha cumpl ido los 
deberes que le impone el art. 84.3 del Texto Refund ido de la Ley del Suelo, con 
cuyo cumplimiento, puede decirse que «ha ganado» lo s contenidos artificiales 
que se añaden a su derecho inicia l” 
 
 
8. Situació urbanística dels sectors i polígons d’i niciativa privada previstos pel 
POUM, pendents de desenvolupament 
 
D’acord amb l’exposat al llarg de l’informe, als efectes de determinar un hipotètic 
escenari de responsabilitat patrimonial de l’administració per alteració de les previsions 
de l’ordenació urbanística que puguin donar lloc al dret a la indemnització a favor dels 
particulars afectats, resulta de cabdal importància efectuar l’anàlisi detallada de l’estat 
de situació del nivell d’execució dels diferents sectors i polígons d’actuació previstos al 
vigent POUM que es trobin a dia d’avui pendents de desenvolupament 
 
Els diversos sectors i polígons d’actuació previstos pel vigent POUM pendents d’iniciar 
o completar el seu desenvolupament es poden agrupar en les següents categories 
atenent el seu estat concret d’execució: 
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8.1. Sectors de Pla Parcial d’ús residencial  
 
 
Can Marcet : Pla Parcial aprovat definitivament 25/06/2009, no executiu per manca de 
publicació del Pla per causa imputable al promotor (manca de pagament del 12% del 
pressupost de les obres d’urbanització). 
 

Etapes d’execució: 
 
Una única etapa: 1 any per iniciar les obres, des de l’aprovació del Pla Parcial 
(25/06/2009) i 5 anys per a l’execució de la urbanització des de l’inici de les 
obres. 
 
Conveni urbanístic relatiu a la contribució del sector en el finançament del futur 
cobriment de la riera (21.598.180,87 €) a garantir en el termini d’un mes des de 
la fermesa de la reparcel·lació.  
Condició suspensiva: condicionat a la fermesa en via administrativa de l’acord 
d’aprovació definitiva del Pla Parcial que, al no haver estat publicat, caldria 
entendre que no és ferm en via administrativa. 

 
Les Aymerigues : Pla Parcial aprovat definitivament 25/06/2009, no executiu per 
manca de publicació del Pla per causa imputable al promotor (manca de pagament del 
12% del pressupost de les obres d’urbanització). 
 

Etapes d’execució: 
 
Una única etapa: 1 any per iniciar les obres, des de la publicació de l’aprovació 
definitiva del Projecte d’urbanització. 
 

Can Colomer : Modificació puntual POUM 2016 
 

Etapes d’execució: 5 
 
Fase 1 recepcionada 
Pendent Fase 2, termini per finalitzar: juliol de 2018. 
 

 
8.2. Sectors de Pla Parcial d’ús industrial  
 
PP-BEL001, Polígon 1, Els Bellots : Pla Parcial aprovat definitivament. Reparcel.lació 
inscrita. Fases d’urbanització transcorregudes. Planejament en fase d’estudi per la 
seva possible modificació.  
 

Etapes d’execució: 2 Polígons 
 
Polígon 1: 2 etapes: execució de la urbanització en 30 mesos des de 
l’aprovació definitiva de la reparcel·lació (6/06/2008) 
 
Polígon 2: 12 anys 



 
 

 
 

 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Serveis d’Urbanisme 
Servei de Gestió Urbanística 
 

 
 

 12 

 
 
PP-FAL001, Palau Sud- Can Guitard : Pla Parcial Aprovat definitivament. 
Reparcel.lació inscrita al Registre. Fases d’urbanització transcorregudes. Projecte 
d’urbanització en fase d’estudi per la seva possible modificació. 
 

Etapes d’execució: 
 
30 mesos per executar les obres d’urbanització, a comptar des de l’aprovació 
definitiva del Projecte de Reparcel·lació (18/11/2011). 

 
 
PP-FAL002, Palau Nord : No disposa de Pla Parcial.  
 
 
8.3. Sectors de Pla de Millora Urbana  
 
8.3.a) Àrees centrals de millora urbana  
 
PM-AEG001: Pla de Millora aprovat definitivament 24/11/2005 
 

Etapes d’execució: 1 
 
Desenvolupament del sector en 6 anys a comptar des de l’aprovació definitiva 
del pla. 

 
 
PM-COR001, Pol.1, Vapor Cortès: Pla de Millora aprovat definitivament 26/01/2006 
 

Etapes d’execució: 1 
 
Urbanització en un termini de 4 anys des de l’aprovació definitiva del pla. 

 
PM-BAL163, Sala Badrinas :  
 

Etapes d’execució: 4 
 
Primera fase: nou vial que enllaça els carrers Sant Sebastià i Escudé: 24 
mesos per executar les obres a comptar de la data d’aprovació definitiva del 
projecte d’urbanització (8/10/2010).  

 
8.3.b) Completament del teixit urbà  
 
PM-CM001, Can Montllor: Pla de Millora aprovat definitivament en data 29/12/2005 
 

Etapes d’execució: 1 
 
Execució del projecte d’urbanització: 2 anys des de l’aprovació del projecte 
d’urbanització (4/04/2008) 
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PM-RBL001, Roc Blanc: Pla de Millora aprovat definitivament en data aprovat 
definitivament en sessió de 29 de maig de 2014. 
 

Etapes d’execució: 2 
 
Edificació c/ Bailèn centre comercial 
Urbanització de tot el sector: 7 anys des de l’aprovació definitiva del Projecte 
d’urbanització: 8/05/2015 

 
Sant Pere Les Fonts: Pendent formulació Pla de Millora. Sector a desenvolupar per 
cooperació 
 
Subsector 2 Torresana: Pla de Millora aprovat definitivament en data 25 de juny de 
2005. Àmbit a desenvolupar per cooperació. 
 
 
8.3.c) Remodelació  
 
PM-CRU223, Carretera de Rubí : Pla de Millora aprovat definitivament 26/04/2007 
 

Etapes d’execució: 1 
 
Termini d’1 any per a la presentació dels projectes d’urbanització i de 
reparcel·lació (que no s’han presentat) a comptar des de l’aprovació definitiva 
del Pla de Millora. 

 
PM-FRE001, Vapor Freixa : Pla de Millora aprovat definitivament en data 29/03/2007 
 

Etapes d’execució: 1 Fase d’edificació/urbanització 
 
Execució del projecte d’urbanització de forma simultània a la construcció: 2 
anys des de la condició de solar. 
 
Conveni urbanístic aprovat inicialment per Decret de 13/09/2006, 
d’emplaçament del sostre d’HPO amb el sector veí PM-MON267. 

 
PM-MON267, Carretera de Montcada : Sense Pla de Millora.  
 
Conveni urbanístic aprovat inicialment per Decret de 13/09/2006, d’emplaçament del 
sostre d’HPO amb el sector veí PM-MON267. 
 
 
PM-PIN001, Pintor Huguet: Pla de Millora aprovat inicialment 22/02/2008. Pendent 
d’aprovar definitivament. 
 
PM-BAR003, Avinguda Barcelona : Pla de Millora aprovat definitivament 23/07/2009. 
 

Etapes d’execució urbanització: 3 
 
3 anys des de l’aprovació del P. Urbanització 
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PM-GUA001, Carrer del Guadalquivir 1-11: Sense planejament derivat aprovat. 
 
PM-GLO110, Av. Glòries Catalanes 100:  Sense planejament derivat aprovat. 
 
PM-MAZ075, Sta. M. de Mazzarel·lo: Sense planejament derivat aprovat.  
 
PM-RIO099, Carrer de La Rioja:  Modificació puntual del POUM a l’àmbit del Sector 
del Carrer de La Rioja aprovada definitivament 28/4/2016. Àmbit per cooperació 
 

Etapes d’execució d’urbanització: 1 
 
Durant el segon quadrienni a partir de la data d’aprovació definitiva de la 
Modificació puntual.  
 

 
PM-RPA035, Rambleta del Pare Alegre: Pla de Millora aprovat inicialment mitjançant 
acord de la Junta de Govern Local de data 13/7/2018. 
 
PM-VEN001, Carrer de Venus: Pla de Millora aprovat definitivament en data 
22/2/2007. Àmbit per cooperació 

 
Termini de sis mesos a comptar des de l’aprovació definitiva del Pla de Millora 
per redactar el projecte de reparcel·lació i el projecte d’urbanització. 

 
Etapes d’execució: 1 
 
Termini màxim de 2 anys a comptar des de l’aprovació definitiva del Projecte 
d’urbanització. El Projecte d’urbanització va ser aprovat definitivament en data 
11 de juny de 2012.  
 
El període màxim de desenvolupament complert per aquest Pla de Millora és 
de 10 anys, incloent l’edificació. 
 

 
PM-CON001, Cal Conco: Pla de Millora aprovat definitivament en data 29/01/2009 
 

Etapes d’execució: 1 
 

Termini màxim de 2 anys per iniciar les obres d’urbanització a comptar des de 
l’aprovació definitiva del Pla de Millora.  
 
Finalització i recepció de les obres en 1 any des de l’inici de les obres. 

 
 
PM-PON153, Ronda de Ponent-Dipòsit MPAT-Mina Societ at: Sense planejament 
derivat aprovat. 
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8.4. Polígons d’actuació urbanística  
 
Sense projecte de reparcel·lació: 
 
PA-BAR154, Avinguda de Barcelona, 154 
 
PA-CGO001, Carrer del Salze 
 
PA-CGO002, Carrer de l’Escultora 
 
PA-CGO003, Camí de Can Gonteres 
 
PA-COL135, Colom 135 
 
PA-GER001, Carrer del Germà Joaquín 
 
PA-MOL001, El Molinot 
 
PA-MON409, Ctra. de Montcada, 409 
 
PA-MON413, Ctra. de Montcada, 411-413 
 
PA-MON415, Ctra. de Montcada, 415 
 
PA-MON485, Ctra. de Montcada, 485 
 
PA-MUN022, Passeig de la Muntanya 
 
PA-NDT042, Navas de Tolosa, 42 
 
PA-PAS001, Pl. Països Catalans 
 
PA-STC001, Carrer Sant Carles 
 
PA-TAL003, Crta. de Talamanca, 17 
 
PA-ANT048, Carrer de Sant Antoni, 48-56 
 
PA-BAR154. Avinguda de Barcelona, 154 
 
Ronda Ponent:  
 
Poble Nou, Can Boada i La Cogullada: Polígons d’actuació urbanística sense projecte 
de reparcel·lació 
 
La Maurina: Polígons d’actuació urbanística sense reparcel·lació (excepte: PA-
PON012, PA-PON016, PA-PON028 i Pla de Millora PM-PON020). 
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Amb projecte de reparcel·lació aprovat, però no executat:  
 
PA-AIR001, Pla del Bon Aire 
 
PA-GAS004, Carrer Gasòmetre, 4 
 
PA-MEN001, Carrer Menéndez y Pelayo: en procés d’urbanització (estan efectuant 
enderrocs). 
 
PA-OLE001, Carretera d’Olesa 
 
PA-COL028, Colom 28 
 
 
 
 
Terrassa, juliol de 2018 
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