Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet
(Baix Empordà)
C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 10/05/2016

Identificació de la sessió
Núm: 5/2016
Caràcter: Extraordinari
Data: 31 de maig de 2016.Hora d’inici: 19:20 h.
Hora de fi: 20:18 h.
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de la Tallada
Hi assisteixen:
Maria Dolors Guàrdia Gasull, Alcaldessa accidental
Elisabeth Cruz Lozano, regidora
Antoni Fernàndez Sandoval, regidor
Ultano Gómez, regidor
Irene Gerónimo i Vilella, regidora
Jordi Colomé i Garcia, regidor
Assistits per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Raquel Batlle Casas
S’ha excusat d’assistir-hi:
Josep Ferrer Vilavella, Alcalde
ORDRE DEL DIA
1- SORTEIG MEMBRES MESA/ELECCIONS CORTS GENERALS
2-ACORD DE DESESTIMACIÓ DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE
SALVADOR FALGÀS OLLER.
ACORD DE DESESTIMACIÓ DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE
SALVADOR FALGÀS OLLER.
INDEX
1.- ANTECEDENTS DE FET
A) INFORMACIÓ GENERAL
B) CRONOLOGIA CONJUNTA DELS FETS
C) LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 1995
www.latallada.cat

Email: ajuntament@latallada.cat

Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet
(Baix Empordà)
C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

D) L'ADQUISICIÓ D'UN TERRENY A LA PLAÇA CONSTITUCIÓ
E) LA TRAMITACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UA4A DE LA TALLADA
F) LA TRAMITACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA CARPA
G) L’EXECUCIÓ D’OBRES A LA PART SUD DEL CARRER DE LA SARDANA
H) LA TRAMITACIÓ DEL POUM DE LA TALLADA
I) LA RECLAMACIÓ DEL SR. SALVADOR FALGÀS
2.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
A) SOBRE LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL EN GENERAL
B) SOBRE LA VALORACIÓ DE LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL APLICABLE AL PRESENT
EXPEDIENT
C) SOBRE ELS DEURES DELS PROPIETARIS DE SÒL URBÀ CONSOLIDAT
D) EFECTES SOBRE TERCERES PERSONES
3.- CONCLUSIONS DE L’INSTRUCTOR
4.- FONAMENTS DE DRET I CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA
5.- ACORD

1.- ANTECEDENTS DE FET
A) INFORMACIÓ GENERAL
La present proposta de resolució es redacta a partir de la documentació obtinguda dels
expedients que consten a l’arxiu municipal. S’ha realitzat una recerca exhaustiva i minuciosa
de documentació per permetre obtenir la màxima informació possible per la resolució de
l’expedient.
Degut a la gran quantitat d’informació escrita i gràfica de tots els expedients consultats, s’ha
elaborat un índex, i en els annexos s’ha fet constar la informació més rellevant de cadascun
dels expedients, en especial la que té transcendència per a la resolució de la reclamació del Sr.
Falgàs. La resta de documentació es troba a l’Ajuntament per poder ser consultada per les
persones interessades en l’expedient en el cas que ho considerin oportú.
B) CRONOLOGIA CONJUNTA DELS FETS
Per tal de poder visualitzar temporalment els fets relacionats amb la reclamació del Sr. Falgàs,
a continuació es citen breument els fets que apareixen en els diferents expedients.
DATA

FET
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31/01/1996
27/04/2001
11/05/2001
11/05/2001
31/05/2001
13/09/2001
03/10/2001
03/10/2001
04/10/01
22/11/01
31/05/02
12/09/02
14/03/03
03/04/03
24/09/04
25/10/04
17/12/04
Juny 2014

Aprovació de les normes subsidiàries de planejament de la Tallada d’Empordà
El Sr. Falgàs presenta el projecte d’urbanització de la carpa a l’Ajuntament
Acord del Ple de l’Ajuntament d’aprovació inicial del projecte d’urbanització de
la carpa
Acord del Ple de l’Ajuntament d’inici d’expedient per a l’adquisició de terrenys
vora la plaça Constitució
Publicació al BOP de Girona de l’anunci d’informació pública de l’acord
d’aprovació inicial del projecte d’urbanització de la carpa
Acord del Ple d’aprovació inicial de la proposta de modificació de les normes
subsidiàries de planejament en l’àmbit de la UA4
Publicació de l’acord al BOP de Girona de l’aprovació inicial de la proposta de
modificació de les normes subsidiàries de planejament en l’àmbit de la UA4
El Ple de l'Ajuntament aprova definitivament l'expedient per adquisició d'una
finca a la plaça Constitució de la Tallada
L'Ajuntament requereix al Sr. Salvador Falgàs Oller el pagament de 800.000
ptes (4.808,10 euros) per l'adquisició d'una finca a la plaça Constitució
El Ple de l'Ajuntament aprova provisionalment la modificació puntual de les
normes subsidiàries
El Ple de l'Ajuntament aprova el text refós de la modificació puntual de les
normes subsidiàries de la Tallada, sector UA4
Publicació al DOGC de l'aprovació de la modificació puntual de les normes
subsidiàries de la Tallada, sector UA4
El Ple de l'Ajuntament aprova inicialment el projecte d'urbanització de la UA4A
de la Tallada
Es publica al BOP de Girona l'anunci d'aprovació inicial del projecte
d'urbanització de la UA4A de la Tallada
Aprovació inicial del projecte d'urbanització de la carpa
Es publica al BOP de Girona anunci d'informació pública de l'aprovació inicial
del projecte d'urbanització de la carpa
Publicació al BOP de l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la
carpa
L'Ajuntament retorna les 800.000 ptes, o sigui 4.808,10 euros, més els
interessos legals corresponents, al Sr. Salvador Falgàs Oller

C) LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 1995
El 31 de gener de 1996 s'aproven les normes subsidiàries de planejament de la Tallada
d'Empordà, i en elles s’estableix que les unitats d’actuació es realitzaran preferentment per
polígons complets, i preferentment pel sistema de compensació.
La UA4 queda definida gràficament com una sola unitat, en clau 4a, que permet parcel·les
mínimes de 400 metres i 15 metres de façana.
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El 13 de setembre de 2001 el Ple de l'Ajuntament aprova inicialment el projecte de rectificació
de la UA4. El text de l'acord del Ple es reprodueix literalment a continuació:
“Acte seguit es va posar a la consideració del Ple el projecte de modificació
puntual de la normativa reguladora de la Unitat d’Actuació Urbanística núm. 4, en el sector de
La Tallada (entre la Crta. de Figueres i el carrer Sant Joan Pla de Corts).
El Ple la troba correcte i adient amb les previsions urbanístiques del sector i, considerant que
aquesta modificació constitueix sens dubte una considerable millora en els serveis que es
preveuen implantar i en la tipologia edificatoria de la zona, acorda per unanimitat aprovar-lo
amb caràcter inicial i exposar-lo al públic durant el termini de 30 dies, mitjançant la publicació
d’edicte en el B.O.P. de Girona.”
El 3 d'octubre de 2001 es publica anunci en el BOP de Girona sobre l’aprovació inicial de la
modificació puntual de les normes subsidiàries. El text literal de la publicació és el següent:
“Bop de 3/10/2001, Núm. 10.093
AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
Edicte
...
Aprovat inicialment pel Ple, en sessió celebrada el dia 13 de setembre de 2001, el projecte de
modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament, referit específicament a la
Unitat d’Actuació 4, estarà exposat al públic a les oficines municipals durant el termini de 30
dies, per tal que les persones interessades puguin examinar-lo i presentar, per escrit, les
observacions o al·legacions que considerin convenients.
La Tallada, 21 de setembre de 2001.
L’Alcalde. Signat: Narcís Gibrat i Juanola.”
El 22 de novembre de 2001 el Ple de l'Ajuntament acorda l'aprovació provisional de la
modificació de les normes subsidiàries de planejament referit a la UA4. El text literal de l'acord
és el següent:
“Aprovació provisional de la modificació puntual de les NN.SS. de Planejament. Sector UAU 4.Es va informar que durant el termini d’un mes en què havia estat exposat al públic el projecte
de modificació puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament, al sector de la UAU 4, no
s’ha presentat cap al.legació, per la qual cosa es pot acordar la seva aprovació provisional.
Examinat novament el projecte, el Ple va acordar per unanimitat:
1.- Aprovar amb caràcter provisional el projecte de modificació puntual de la UAU 4, dins el
nucli urbà de La Tallada.
2.- Trametre’l a la Comissió d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva.”
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El 31 de maig de 2002 el Ple de l'Ajuntament aprova el text refós de la modificació puntual de
les normes subsidiàries de planejament, referit a la UA4 de la Tallada d'Empordà.
El 12 de setembre de 2002 surt publicada al DOGC l’aprovació de la modificació puntual de les
normes subsidiàries de la normativa de la unitat d’actuació número 4 de la Tallada, després de
tota la tramitació municipal corresponent.
En essència els canvis que comporta la modificació puntual són:





Es divideix la zona A de la zona B.
Es rectifica el traçat del vial, que coincideix amb l’emplaçament actual.
A la zona B no es modifica la tipologia edificatòria.
A la zona A l’edificació es fa en parcel·la mínima de 240 metres, en filera, i façana 11
metres.

A l'annex II d'aquest informe s'adjunta la memòria i plànols de la modificació puntual.
Respecte la tramitació de la modificació puntual no s'observa res d'especial, si bé la seva
motivació va ser l'adequació de les alineacions del vial a les necessitats de l'empresa LA
TALLADA MAR, SL, per poder executar la posterior UA4A, i del Sr. Salvador Falgàs Oller.
A aquest efecte cal dir que el Sr. Falgàs, molt abans de la tramitació de la modificació puntual,
concretament l'any 1999, ja havia redactat el projecte d'urbanització de la carpa, que només
tenia en compte la seva propietat, i que obviava completament la resta de propietaris de la
UA4, sense respectar que el projecte d'urbanització havia d'afectar tots els propietaris de la
UA4, no només la seva parcel·la, i sense respectar tampoc que abans de tramitar un projecte
d'urbanització calia la formulació, tramitació i aprovació de la modificació puntual de les
normes subsidiàries i el projecte de reparcel·lació, amb el corresponent repartiment de
beneficis i càrregues, cessions obligatòries, etc.
El projecte redactat tampoc complia amb les alineacions del vial previst a les normes
subsidiàries de 1995.
D) L'ADQUISICIÓ D'UN TERRENY A LA PLAÇA CONSTITUCIÓ
El terreny adquirit al Sr. Pere Falgàs Oller formava part de la UA4 inicialment i també després
de la modificació puntual de les normes subsidiàries.
L'Ajuntament de la Tallada i el Sr. Pere Falgàs Oller van acordar la compravenda d'un terreny
situat a la Plaça Constitució de la Tallada. L'Ajuntament va comprar, i el Sr. Pere Falgàs Oller va
vendre, un terreny per destinar-lo a ampliació de la Plaça Constitució.
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El dia 11 de maig de 2001 es va iniciar l'expedient per l'adquisició de terrenys vora la Plaça de
la Constitució. El text de l'acord que va aprovar el Ple de l'Ajuntament diu el següent:
“Atès que l'Ajuntament de La Tallada d’Empordà necessita adquirir urgentment
un terreny per destinar-lo a l’ampliació de la plaça de la Constitució i de l’Església, que ja està
prevista a les Normes Subsidiàries de Planejament de La Tallada, amb una superfície
aproximada de 590 m2 , propietat del Sr. Pere Falgas i Oller.
Atès que és procedent que el tècnic municipal, el secretari i l'interventor emetin informes i, una
vegada s'hagin emès, amb el dictamen previ de la comissió informativa d’Hisenda es proposi al
ple de la corporació l'adquisició d'un terreny amb el destí anteriorment esmentat.
Vist el que disposen els articles 190.3.a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim
local de Catalunya i 30.1.a) del Reglament del patrimoni dels ens locals (aprovat per Decret
336/1988, de 17 d'octubre).
El Ple, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, acorda per unanimitat:
1. Incoar expedient per l'adquisició d'un terreny per destinar-lo a l’ampliació de la Plaça de la
Constitució.
Que pel tècnic municipal i per la secretaria i la intervenció, s'emetin els respectius informes i, un
cop tramitats, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d’Hisenda es proposi al Ple de
la corporació perquè adopti l'acord que estimi més convenient.”
Després de la tramitació corresponent, el Ple de l'Ajuntament va acordar l'aprovació definitiva,
en sessió de 3 d'octubre de 2001, per a l'adquisició de la finca a la Plaça Constitució. El text de
l'acord diu literalment el següent:
“Atès l'expedient tramitat per a l'adquisició, mitjançant contractació pel
procediment negociat, d'un terreny propietat del Sr. PERE FALGAS I OLLER per destinar-lo a
l’ampliació de la Pla. de l’Església i Pl. Generalitat.
Atès que l'òrgan que té atribuïda la competència per a l'adquisició de béns, tenint en compte la
quantia de la valoració realitzades i el preu del solar en qüestió, és el ple de la corporació.
Vist l'informe de l'arquitecte tècnic municipal, on l'estimació sobre la valoració de l'immoble la
fixa en DOS MILIONS de pessetes, i considera el terreny idoni per a la finalitat pública que ha
de destinar-se, reuneix els requisits necessaris per aquest fi, sobretot si tenim en compte les
actuals limitacions del mercat immobiliari que aconsellen que la seva adquisició es faci
mitjançant contractació pel procediment negociat.
Vistos els informes emesos a l'efecte per l'interventor i secretari de la corporació que justifica
l'excepció de no promoure licitació i indicant, per altra banda, que la tramitació fins ara
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realitzada s'ajusta a la legislació que li és d'aplicació al supòsit que s'examina, així com de
l'existència de suficient consignació pressupostària per fer front al pagament de l'esmentat
terreny.
Vistos els articles 21.1.p) i 22.2.o) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local; articles 190, 262, 268, 270 i concordants de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal
i de règim local de Catalunya; 28, 30 i 119 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat
per Decret 336/1988, de 17 d'octubre; 183 c) de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes
de les administracions públiques i l'informe del Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya.
Vist l’informe favorable de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, emès el dia 10 de juliol del 2001.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat:
Aprovar l’expedient tramitat per a l’adquisició de la finca que més endavant es descriu,
actualment propietat del Sr. Pere Falgas i Oller, per l’import total de DOS MILIONS de pessetes
(2.000.000.-).
Destinar el bé adquirit, qualificat com a sòl urbà, a l’ampliació de la Plaça de l’Església i Plaça
de la Generalitat.
La seva descripció registral és la següent: Finca urbana anomenada Hort Vell, situada entre la
Plaça de la Generalitat i passeig de l’Església, amb una superficie aproximada de 590 m2
(encara que a l’escriptura consten 546 m2). Limita a l’est amb Miquel de Salomó; al sud amb
via pública; a l’oest amb carrer o plaça i al nord amb la prolongació del mateix carrer. Inscrit en
el Registre de la Propietat de La Bisbal al volum 1436, llibre 24, foli 203, finca 864.
3.- Disposar que la despesa que es deriva de l'acord anterior, vagi a càrrec a la partida
01.1.511.610 del vigent pressupost municipal segons informe de l'interventor.
4.- Facultar l'alcalde perquè en nom i representació de l'ajuntament, subscrigui els documents
públics o privats que siguin necessaris en ordre a l'execució de l'acordat anteriorment i
especialment per formalitzar-lo en escriptura pública.”
Segons es desprèn de la documentació examinada, el Sr. Salvador Falgàs Oller va pagar
800.000 ptes, i l'empresa TALLADA MAR, SL va pagar 1.200.000 ptes, que van servir per fer al
pagament del terreny.
Anys més tard, el Sr. Salvador Falgàs Oller va reclamar aquestes 800.000 ptes (4.808,10 euros)
a l'Ajuntament, doncs entenia que la UA4 no s'havia desenvolupat i el pagament a compte de
la tramitació s'havia de retornar.
Després d’una reclamació judicial de Salvador Falgàs Oller a l’Ajuntament, s’acaba arribant a
un acord i l’Ajuntament retorna els 4.808,10 euros més interessos al Sr. Salvador Falgàs Oller.
www.latallada.cat

Email: ajuntament@latallada.cat

Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet
(Baix Empordà)
C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

El resultat final de tot això és que el Sr. Salvador Falgàs no ha pagat la compra de la plaça, i no
va realitzar cap aportació en desenvolupament de la UA4 de la Tallada, ni en la seva versió
inicial com a UA4, ni després de la modificació puntual de les normes subsidiàries a la zona
UA4B, a la que ell té la seva parcel·la.
El seu germà Pere Falgàs Oller va cobrar de l'Ajuntament l'adquisició de la finca de la plaça, i el
Sr. Salvador Falgàs Oller no ha participat en les despeses de gestió de la ua4 B de la Tallada.

E) LA TRAMITACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UA4 A DE LA TALLADA
El 14 de març de 2003 el Ple de l’Ajuntament aprova de forma inicial el projecte d’urbanització
de la UA4A. El text de l'acord diu literalment el següent:
“Aprovació inicial Projecte Urbanització UA-4. Tal com constava a l’ordre del dia, en primer lloc
es va posar a disposició del Ple el projecte d’urbanització de la Unitat d’actuació urbanística 4,
al sector del carrer Sant Joan de Pladecorts, presentat per l’empresa La Tallada Mar S.L.i
redactat per l’Enginyer Industrial Javier Penalba Sedó.
El Ple el troba correcte i d’acord amb les previsions i estipulacions de les Normes Subsidiàries
del Planejament del municipi i acorda per unanimitat:
1.- Aprovar amb caràcter inicial el citat Projecte d’Urbanització de la Unitat d’actuació
urbanística 4.
2.- Exposar-lo al públic durant el termini de 30 dies, mitjançant edicte publicat en el butlletí
oficial de la província, per tal que les persones interessades puguin examinar-lo i presentar, per
escrit, les observacions o al·legacions que considerin convenients.”
El 3 d'abril de 2003 es publica al BOP de Girona l'anunci d'aprovació inicial del projecte
d'urbanització de la UA4A de la Tallada. L'Anunci diu literalment:
“Núm. 3.454
AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
Edicte
...
L’Ajuntament en Ple, en sessió del dia 14 de març de 2003, acordà per unanimitat aprovar
inicialment el Projecte d’urbanització de la Unitat d’actuació urbanística 4, zona A, del nucli de
La Tallada d’Empordà. L’expedient i el projecte se sotmet a informació pública pel termini de 30
dies a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el B.O.P. de Girona, per tal que les
persones , interessades puguin examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin
convenients.
La Tallada, 19 de març de 2003.
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L’Alcalde. Signat: Narcís Gibrat i Juanola.”
Si s'observa amb deteniment l'annex III, relatiu al projecte d'urbanització de la UA4 A de la
Tallada, tant a la seva part escrita com gràfica, s'arriba a la conclusió que aquest projecte es
refereix única i exclusivament a l'espai físic de la UA4 A, de manera que només contempla la
urbanització de la part nord del carrer de la Sardana, excloent la seva part sud, la que
correspondria haver executat a la UA4 B.
A la part escrita del projecte tampoc es fa referència a cap cessió anticipada de la part sud del
carrer de la Sardana, ni hi ha cap tipus de previsió per tal que els futurs veïns de la UA4 A
tinguessin connexió amb el nucli urbà de la Tallada per aquest vial.
Consultats els plànols de serveis d'enllumenat, clavegueram, abastament d'aigua potable, i
telefonia, no hi ha cap previsió d'execució de serveis a la part sud del carrer de la Sardana, per
tant, semblaria a la vista d'aquest projecte d'urbanització que no es realitzava cap actuació a la
UA4 B de cap tipus.
F) LA TRAMITACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA CARPA
Per començar aclarirem la nomenclatura del que volem dir quan es fa referència a la carpa. Es
tracta de l'espai físic coincident amb la parcel·la física del Sr. Falgàs. Si revisem la
documentació gràfica del seu projecte d'urbanització es pot veure clarament com no afecta la
totalitat de la UA4 B, sinó només a la seva parcel·la.
El 27 d'abril de 2001 el Sr. Falgàs presenta a l'Ajuntament el projecte d’urbanització de la
carpa. Es tracta d'un projecte d'urbanització signat l'any 1999 pel mateix Sr. Falgàs, que té la
professió d'aparellador, per tant, a la vegada té la condició de propietari, redactor del projecte,
i promotor.
Aquest projecte de l'any 1999 no dibuixa el carrer de la Sardana d'acord amb les previsions de
les normes subsidiàries de 1995, sinó que preveu el traçat del futur carrer de la Sardana segons
el seu traçat actual, d'acord amb la publicació de la modificació de les normes subsidiàries de
la Tallada que es va fer el 12 de setembre de 2002.
Des del punt de vista urbanístic aquesta proposta del Sr. Falgàs no complia amb les previsions
del traçat del carrer que establien les normes subsidiàries, perquè la seva alineació era bastant
diferent.
A la vista dels plànols de les normes subsidiàries i dels plànols del projecte d'urbanització de la
carpa, tot sembla indicar que amb la modificació del traçat del carrer el Sr. Falgàs aconseguiria
que la seva parcel·la tingués façana a carrer en la seva totalitat, cosa que no tindria amb la
previsió de les normes subsidiàries de 1995.

www.latallada.cat

Email: ajuntament@latallada.cat

Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet
(Baix Empordà)
C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

Per altra banda, també és important indicar que el projecte obvia completament les previsions
de la llei de carreteres, i la seva limitació de la línia d'edificació a 25 metres, de manera que si
el projecte s'hagués executat hauria estat un autèntic despropòsit, i enlloc de les 7 parcel·les
que preveia el Sr. Falgàs ni haurien sortit 3 o 4 d'aprofitables, doncs les 3 parcel·les que
dibuixava a la seva finca en la part que limita amb la carretera de Figueres no es podien
construir per l'afectació de 25 metres de la llei de carreteres.
A data d'avui i gràcies a les negociacions de l'Ajuntament de la Tallada d’Empordà amb el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya durant la tramitació del
POUM de la Tallada, aquesta línia d'afectació s'ha reduït a 15 metres, beneficiant de forma
notable les possibilitats urbanístiques del Sr. Falgàs.
Tornant al projecte d'urbanització de la carpa, l'11 de maig de 2001 el Ple de l'Ajuntament va
aprovar inicialment el projecte d’urbanització de la carpa, un tros de finca de la part sud est de
la UA4, que no estava separada de la resta de la UA4. Amb posterioritat a l'aprovació inicial
d'aquest projecte d'urbanització es va iniciar el projecte de modificació de normes de la UA4,
sense que s’arribés a aprovar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona tal com
demanava l’Ajuntament i el Sr. Falgàs. Es tractava d'una proposta que preveia un sector molt
petit, el del Sr. Falgàs, que no tenia entitat suficient com per poder constituir una unitat
d'actuació independent, i que no tenia façana a carrer, no respectava la línia de 25 metres de
la llei de carreteres, i que en essència no complia amb la normativa vigent.
El text de l'acord del Ple deia literalment el següent:
“Aprovació inicial Projecte urbanització de La Carpa.Finalment es va sotmetre a l’exàmen i aprovació del Ple el Projecte d’Urbanització del Sector La
Carpa, presentat per Salvador Falgas i Oller.
Trobant-lo correcte i d’acord amb les previsions del planejament urbanístic del nucli de La
Talalda, el Ple va acordar per unanimitat aprovar-lo inicialment i exposar-lo al públic durant el
termini de 30 dies als efectes d’exàmen i presentació d’al.legacions.”
El 31 de maig de 2001 es va publicar al BOP de Girona l’anunci d’aprovació inicial del projecte
de la carpa, per un mes. Diu l’anunci que en cas que no es presentin al·legacions aquest acord
esdevindrà definitiu.
El 24 de setembre de 2004 el Ple de l'Ajuntament aprova inicialment el projecte d'urbanització
de la carpa. És el mateix projecte que s'havia presentat i aprovat l’any 2001, amb les mateixes
mancances legals explicades anteriorment. El text de l’acord del Ple diu literalment:
“Aprovació inicial del projecte d’urbanització de la Carpa.- Es va examinar el Projecte
d’urbanització de la Carpa, dins la UA 4, presentat pel Sr. Salvador Falgas i Oller, com a
promotor, per a la seva aprovació.
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Una vegada comprovat que s’ajusta a les determinacions de les Normes Subsidiàries de
Planejament de La Tallada, el Ple el va trobar conforme i va adoptar per unanimitat l’acord
següent:
1.- Aprovar inicialment el citat projecte d’urbanització del sector de La Carpa, en el nucli de La
Tallada.
2.- Exposar el projecte i l’expedient al públic durant el termini d’un mes, mitjançant la
publicació d’edicte en el B.O.P. de Girona, per tal que les persones interessades puguin
examinar-lo i presentar les al.legacions que considerin convenients, les quals seran resoltes per
la Corporació prèviament a l’adopció de l’acord definitiu.”
El 25 d'octubre de 2004 es publica al BOP de Girona l'anunci d'aprovació inicial del projecte
d'urbanització de la carpa, que diu literalment:
“Núm. 10.408
AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
Edicte d’aprovació inicial d’un projecte
Aprovat inicialment, en sessió del dia 24 de setembre de 2004, el Projecte d’urbanització del
sector de La Carpa, al nucli urbà de La Tallada, estarà exposat al públic durant el termini d’un
mes, comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP, per tal que les
persones interessades puguin examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin
convenients.
La Tallada, 13 d’octubre de 2004.
L’Alcalde. Signat: Narcís Gibrat I Juanola.”
La única diferència que es pot apreciar respecte l'any 2001 és que en aquest moment si que
s'havia tramitat la modificació de les normes subsidiàries de 1996, i respecte la UA4 aquesta
s'havia dividit en dos sectors, A i B, i que el traçat del futur carrer de la Sardana s'havia
modificat.
Igualment però es continuava sense respectar la línia d'afectació de 25 metres de la llei de
carreteres, i s'intentava aprovar un projecte d'urbanització d'una part de la UA4 B que
corresponia només a la finca del Sr. Falgàs, obviant la resta de propietaris de la UA4 B, i sense
realitzar cap projecte previ de reparcel·lació ni cap projecte d'urbanització que contemplés a
tots els propietaris afectats.
Tot i que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona es va pronunciar en contra d'una
tramitació d'aquest tipus, el Sr. Falgàs va tornar a presentar el seu projecte d'urbanització a
l'Ajuntament.
El 17 de desembre de 2004 es va aprovar definitivament el projecte d'urbanització de la carpa.
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Com a breu comentari al respecte de la tramitació d'aquest projecte d'urbanització, també
crec necessari fer referència a l'actuació del consistori i del Sr. Falgàs en aquell moment.
Tenint en compte que aquell projecte no complia amb les normes més elementals i bàsiques
dels processos d'execució urbanística, sorprèn que l'Ajuntament aprovés aquest seguit de
despropòsits, i que no s'hagi localitzat cap informe desfavorable del secretari interventor ni del
tècnic municipal al respecte d'una actuació tant contrària a dret. El projecte d'urbanització no
es va arribar a executar.
A dia d'avui no s'ha trobat evidència documental del perquè es va tramitar el projecte
d'urbanització de la carpa. Podria semblar que el Sr. Falgàs va cedir un tros de carrer a canvi de
poder avançar en la urbanització de la seva parcel·la, i mentrestant que l’Ajuntament anés
tramitant una modificació puntual de les normes subsidiàries per transformar aquell sòl com a
sòl urbà consolidat. Insisteixo però que no hi ha cap evidència documental que permeti
acreditar-ho amb certesa.
També es podria pensar que potser la majoria dels propietaris de la UA4 B no tenien intenció
de promoure el seu sector i el Sr. Falgàs si, i per aquest motiu es va fer aquesta tramitació, que
tot i que era manifestament il·legal, a la llarga es podria haver intentat regularitzar (teoria dels
fets consumats).
Finalment i en relació al Sr. Falgàs, aquesta persona és aparellador, actuava com a promotor,
redactor del projecte d'urbanització, i a més amb anterioritat havia estat el tècnic municipal de
l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà.
Per aquest motiu coneixia molt bé el planejament de la Tallada d'Empordà, tenia una perícia i
coneixements especials d'urbanisme per raó de la seva professió, i tot i així, va actuar
tramitant un projecte d'urbanització contrari a les normes més elementals dels processos de
transformació i execució urbanística. Aquest comportament en dret també té un nom.
Considero que caldria que l'Ajuntament valorés, en expedient separat, a nivell de les persones
que van intervenir en el projecte d'urbanització de la carpa, les eventuals responsabilitats
administratives, civils, i fins i tot penals que s'haguessin pogut produir en l'exercici de les seves
funcions, referides a l'alcalde, regidors, secretari interventor, tècnic municipal, i també del Sr.
Salvador Falgàs Oller, com a redactor i promotor del projecte d'urbanització.
G) L’EXECUCIÓ D’OBRES A LA PART SUD DEL CARRER DE LA SARDANA
El desembre de 2004 quan el Ple aprova definitivament el projecte de la carpa, el Sr. Falgàs no
especifica com es farà la cessió del carrer a l’ajuntament. Aprofitant que Tallada Mar passa els
serveis ell no ho impugna ni s’hi oposa, sinó que tramita un projecte il·legal coneixent-ne la
seva il·legalitat. Suposadament ell estaria acceptant tàcitament cedir un tros de la seva
propietat a l’Ajuntament d’avançar en el procés d’execució urbanística.
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L'actuació que es va realitzar en aquesta part de carrer no va deixar cap evidència documental
de la seva execució, almenys a nivell municipal. Després d'una minuciosa i exhaustiva recerca
de documentació municipal a l'efecte de determinar com es va executar aquesta part de
carrer, no s'ha trobat cap documentació de referència.
S'han revisat els expedients de contractació de l'època i no hi ha cap encàrrec de l'Ajuntament
a empreses constructores per tal que executessin la part sud del carrer de la Sardana.
No hi ha constància que l'Ajuntament sol·licités autorització al Sr. Falgàs per realitzar obres
dins la seva propietat.
S'ha examinat la comptabilitat, i no hi ha cap factura a la comptabilitat municipal referent a la
realització d'obres a la part sud del carrer de la Sardana.
No hi ha constància que l'Ajuntament realitzés cap actuació a la part sud del carrer de la
Sardana, no hi ha cap referència a cap acord municipal. No s'han localitzat decrets, ni acords
del Ple o la Junta de Govern Local que hi facin referència.
El projecte d'urbanització de la UA4 A, contempla l'execució de la part nord del carrer de la
Sardana, amb tots els serveis, però no fa cap esment ni a la part escrita ni a la part gràfica
sobre cap actuació a la part sud del carrer de la Sardana.
S'han realitzat consultes a les empreses que van executar subministraments, Telefonica,
Endesa, Gas Natural, per saber si havien executat alguna obra a la part sud del carrer de la
Sardana, amb resposta negativa.
Així mateix s'ha sol·licitat a aquestes empreses si havien pagat algun tipus de compensació al
Sr. Falgàs, per eventual pas de serveis per la seva finca, amb resposta negativa.
Per tant, tot indica que l'Ajuntament no va executar cap obra ni cap subministrament a la part
sud del carrer de la Sardana, i per tant, no va tenir cap tipus de participació en l'execució
d'aquestes obres.
No hi ha constància de l'abast de les obres, però per fotografies de l'època i per fotografies
aèries (google earth) es pot veure com es van marcar les alineacions del carrer i es van
col·locar la rigola i vorades. Es desconeix si es va compactar el carrer, i si hi ha serveis d'algun
tipus. De les fotografies es veu com fins a l'any 2010 aquesta part de carrer no es va
pavimentar.
Durant l’any 2010 el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va
executar les obres de construcció de la carretera C31. Aquestes obres van representar treure
l’antiga carretera C31 del centre del nucli de la Tallada i construir el traçat nou per la banda est
del municipi.
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Les obres van durar més d’un any i mig, i es van ocasionar nombroses molèsties als veïns dels
municipis afectats. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques va oferir a
l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà la possibilitat de compensar amb obres d’interès públic
les molèsties ocasionades, i en data 16 de juny de 2010 va acceptar les compensacions
proposades pel Servei de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya, consistents en asfaltar la meitat sud del C/ de la Sardana, la
instal·lació de faroles en diferents punts del municipi, i la repavimentació de part del C/ Major
de Tor.
En referència al Sr. Falgàs, i a l'inici de l'expedient de reclamació de responsabilitat
patrimonial, l'Ajuntament el va citar per tenir una entrevista amb ell en presència de l'Alcaldia
i Secretaria, doncs es generaven molts dubtes que es volien aclarir personalment amb ell.
El Sr. Falgàs no va voler comparèixer, i va enviar a l'Ajuntament la seva advocada i la seva
esposa, sent infructuosa la trobada perquè no es va poder parlar amb la persona interessada ni
aclarir els dubtes generats.
Al cap d'unes setmanes, i dins la fase de prova de l'expedient, es va trametre un
interrogatori/qüestionari de preguntes al Sr. Falgàs, per escrit, per tal que pogués preparar
amb temps la documentació i informació que li sol·licitava l'Ajuntament per aclarir els fets.
Transcorregut un termini més que raonable per a poder trametre aquesta informació a
l'Ajuntament, no es va rebre resposta de cap tipus per part del Sr. Falgàs.
Les preguntes que es van formular al Sr. Falgàs són:
1. “Indiqui els seus estudis i la seva professió.
2. Indiqui si té coneixements d’urbanisme.
3. Indiqui si és cert que va treballar com a tècnic municipal de l’Ajuntament de la Tallada
d’Empordà i en quin període.
4. Indiqui si vostè ha pagat alguna despesa a compte de la urbanització de la UA 4, o si ha
promogut alguna actuació per desenvolupar legalment aquesta unitat d’actuació.
5. Indiqui si és cert que va presentar un projecte d’urbanització que formava part d’una
unitat d’actuació sense desenvolupar.
6. Indiqui si és cert que va presentar un projecte d’urbanització d’un àmbit integrat dins
una unitat d’actuació coneixent que no hi havia la reparcel·lació aprovada.
7. Indiqui com podia ser que en el projecte que vostè va presentar l’any 2000 a
l’Ajuntament de la Tallada ja preveiés el carrer de la Sardana amb el traçat que
s’acabaria aprovant a la modificació puntual de les normes subsidiàries de
planejament de l’any 2004, i que era diferent al traçat previst a les normes subsidiàries
de l’any 1995.
8. Indiqui si coneixia que per poder tenir parcel·les edificables de la seva propietat a la
UA4, aquestes havien de donar a vial, i que amb l’antic traçat aquestes parcel·les no
tenien façana a vial.
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9. Indiqui el motiu pel qual el projecte d’urbanització que va presentar a l’Ajuntament de
la Tallada els anys 2000 i 2004 contravenia la línia d’afectació de la llei de carreteres de
25 metres.
10. Indiqui per quin motiu l’any 2004 va tornar a presentar el mateix projecte
d’urbanització a l’Ajuntament per la seva aprovació, coincidint temporalment amb
l’inici de les obres de la UA4 A per l’empresa La Tallada Mar, SL.
11. Indiqui com és que no va interposar les accions legals en defensa de la seva propietat
mitjançant interdictes quan es van executar els serveis a la seva propietat situada a la
part sud de la UA4 B.
12. Indiqui si coneixia que la promoció de la UA4 A era mitjançant el sistema de
compensació, i per tant, d’iniciativa privada.
13. Indiqui si va percebre algun tipus de compensació de l’empresa La Tallada Mar, SL, per
deixar passar serveis per part de la seva propietat.
14. Indiqui si Endesa li va sol·licitar autorització per soterrar una línia elèctrica en part de la
seva propietat.
15. Indiqui si va rebre alguna compensació econòmica d’Endesa.
16. En referència a la modificació del POUM que va suprimir la unitat d’actuació UA4 B i
que va transformar tot aquest sòl en urbà, indiqui si és coneixedor que s’ha estalviat la
tramitació d’un projecte de reparcel·lació i d’un projecte d’urbanització, amb tot el que
això comporta.
17. Indiqui si coneix que gràcies al POUM s’ha estalviat el següent; cedir gratuïtament a
l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del
polígon d’actuació urbanística; repartir equitativament els beneficis i les càrregues
derivats del planejament urbanístic; cedir a l’ajuntament o a l’administració que
pertoqui, d’una manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel planejament
urbanístic per als sistemes urbanístics locals inclòs en l’àmbit d’actuació urbanística en
què siguin compresos els terrenys; cedir a l’ajuntament o a l’administració que
pertoqui, d’una manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a l’execució dels
sistemes urbanístics generals que el planejament urbanístic general inclogui en l’àmbit
d’actuació urbanística en què els terrenys siguin compresos o en què estiguin adscrits
per a l’obtenció del sòl; costejar i, si s’escau, executar i cedir a l’ajuntament o a
l’administració que pertoqui, amb el sòl corresponent, totes les obres d’urbanització
previstes en l’actuació, com també les infraestructures de connexió amb les xarxes
generals de serveis i les d’ampliació i reforçament de les existents fora de l’actuació
que aquesta demani per les dimensions i les característiques específiques; edificar els
solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic; executar en els terminis
establerts pel planejament urbanístic la construcció de l’habitatge protegit que
eventualment els correspongui; i, en el seu cas, conservar les obres d’urbanització.
18. Indiqui si és coneixedor dels costos que li hauria representat executar la unitat
d’actuació.
19. Indiqui si és coneixedor de l’edificabilitat legal que podia tenir amb la unitat d’actuació
4 i quina edificabilitat legal té després de l’aprovació del POUM.
20. Indiqui si és coneixedor que les seves parcel·les tenen la condició de solar, amb la
majoria de serveis executats i el carrer amb paviment d’asfalt executat.
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21. Indiqui si coneix que la seva parcel·la abans del POUM tenia la línia d’edificació a 25
metres, i que després del POUM aquesta distància s’ha reduït a 15 metres.
22. Indiqui si va manifestar a l’Ajuntament i als arquitectes redactors que estava d’acord
amb el POUM abans de la seva aprovació definitiva, i si l’ha impugnat en via
contenciosa administrativa.
23. Indiqui si en les negociacions per a l’aprovació del POUM va assistir a reunions a
l’Ajuntament amb els arquitectes redactors i amb el seu advocat.
24. Indiqui si va formar part del procés de participació ciutadana del POUM.
25. Indiqui si és coneixedor dels diners que s’ha estalviat gràcies a l’aprovació del POUM de
la Tallada d’Empordà.
26. Indiqui si estaria disposat a realitzar una modificació del POUM per tornar a la situació
anterior amb la unitat d’actuació, amb la tramitació de la reparcel·lació econòmica i els
ajustos econòmics corresponents per donar compliment als drets i deures legals que
corresponen a les persones propietàries de sòl urbá no consolidat.”
Igualment amb l'empresa TALLADA MAR, SL, també es va trametre un
interrogatori/qüestionari per aclarir els fets, per descartar que aquesta empresa, com a
executora de la urbanització de la UA4A a la part nord del carrer de la Sardana, no hagués
participat d'alguna forma amb la urbanització de la part sud del carrer. Aquesta empresa
tampoc va trametre cap informació a l'Ajuntament.
Les preguntes que es van trametre a l'empresa TALLADA MAR, SL, són:
1. “Durant l’execució de les obres del projecte d’urbanització de la UA4 A, de la Tallada
d’Empordà, es va urbanitzar el carrer de la Sardana, en una part que formava part de
la UA4 A al nord, i una altra part que formava part de la UA4 B per la seva part sud.
Expliqui quina va ser la forma com es va executar aquesta part del vial de la UA4 B.
2. Indiqui si disposava dels permisos i autoritzacions necessaris per urbanitzar aquesta
part del carrer de la Sardana que formava part de la UA4 B.
3. Indiqui si durant l’execució de les obres va rebre algun requeriment de propietaris de la
part sud, concretament del SR. Salvador Falgàs Oller, propietari d’uns terrenys de la
UA4 B, fent referència al fet que estaven urbanitzant una part d’una propietat privada.
4. Indiqui si es va pagar alguna compensació econòmica al Sr. Salvador Falgàs Oller com a
compensació per la compra o adquisició anticipada de la part sud del carrer de la
Sardana.
5. Indiqui si es va pagar alguna compensació econòmica al Sr. Salvador Falgàs Oller com a
compensació per passar serveis per una part de la seva finca a la UA4 B.
6. Es demana finalment que s’aporti l’acta de replanteig de les obres a l’inici de l’execució
dels treballs d’urbanització, i també el certificat final d’obra segons allò executat.”
Per tant, ni el Sr. Falgàs ni TALLADA MAR, SL, han negat haver participat en les obres
d'urbanització de la part sud del carrer de la Sardana. Tot fa pensar que si no hi haguessin
participat ho haurien fet constar a l'Ajuntament, però no ha estat així.
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També s'ha consultat la documentació i correspondència de l'Ajuntament d'aquells anys, i no
s'ha trobat cap queixa o comunicació del Sr. Falgàs a l'Ajuntament en el sentit que no estigués
conforme amb la obertura d'un vial en una propietat seva.
Per tant, amb independència de qui fos l'autor material de les obres, aquestes van ser
consentides i tolerades pel Sr. Falgàs.
Com a conclusió, es plantegen tres possibles hipòtesis sobre l'execució del carrer.





El Sr. Salvador Falgàs Oller havia presentat un projecte d'urbanització de la carpa, i
l'Ajuntament li havia aprovat. Com a conseqüència d'això, el Sr. Falgàs s'hauria cregut
habilitat per obrir i costejar ell mateix el carrer, per tenir les seves parcel·les amb
façana a carrer i que poguessin ser edificables.
L'empresa TALLADA MAR, SL, hauria executat algunes obres a la part sud del carrer de
la Sardana, sense cap tipus d'habilitació legal, per tal de poder connectar la part de la
UA4 A amb el nucli de la Tallada.
El Sr. Salvador Falgàs Oller i l'empresa LA TALLADA MAR, SL, haurien acordat executar
de forma conjunta la part sud del carrer de la Sardana, i així haurien aconseguit els
seus respectius objectius i interessos.

H) LA TRAMITACIÓ DEL POUM DE LA TALLADA
L'equip de govern que va sorgir de les eleccions municipals de l'any 2007, i que era diferent al
que havia governat l'Ajuntament durant les legislatures anteriors, entre les accions que va
engegar va ser la redacció del POUM de la Tallada, un instrument de planejament general que
havia de regular de forma integral la gestió urbanística del municipi en el següents anys en els
seus quatre nuclis de població, la Tallada, Canet, Tor i Marenyà.
El POUM va donar solució a molts dels problemes urbanístics del municipi, i es va tramitar amb
un alt grau de satisfacció i consens. Es va tramitar el procés de participació ciutadana, la fase
de suggeriments i recull de propostes dels veïns, la fase d'aprovació inicial, informació pública,
i informes sectorials de les institucions afectades, la fase d'aprovació provisional, i l'aprovació
definitiva per la Comissió d'Urbanisme de Girona i posterior publicació al DOGC als efectes de
la seva executivitat.
Un exemple molt clar del consens i bona gestió de l'equip de govern va ser que el POUM no ha
rebut cap impugnació, ni en via administrativa ni en via contenciosa administrativa, doncs es
van incorporar i es van atendre pràcticament la totalitat de peticions formulades per les
persones que hi van participar.
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Val a dir que en aquest procés el Sr. Falgàs hi va tenir un paper bastant actiu, doncs va ser
present a les reunions del procés de participació ciutadana del POUM, i va fer un seguiment de
tot el procés de tramitació del POUM.
Quan es va parlar de les al·legacions que va formular el Sr. Falgàs durant la fase d'informació
pública des de l'Ajuntament se'l va citar a les oficines municipals amb data 7 de novembre de
2010, en presència de l'Alcaldessa, Sra. Roser Bagué Paretas, del secretari interventor, Sr. Pere
Servià Pericay, de l'advocat del Sr. Falgàs, Sr. Francisco Muñoz Cameo, i de l'equip redactor del
POUM, Srs. Josep Maria Falcó Huguet i Manel Falcó Huguet, arquitectes.
En aquella reunió es van comentar abastament tots els detalls de la seva parcel·la en relació a
les normes subsidiàries i a la nova regulació en el POUM, la qual era molt més avantatjosa per
al Sr. Falgàs que en la situació anterior, i se'l va convidar a reflexionar sobre la proposta.
Uns dies més tard el Sr. Falgàs va comunicar als Srs. Falcó Huguet la seva conformitat amb la
nova proposta del POUM. Cal insistir que el Sr. Falgàs no ha impugnat el POUM ni en via
administrativa ni en via judicial contenciosa administrativa.
Segons l’informe tècnic dels arquitectes Sr. Falcó Huguet, el POUM millorava notablement
l’aprofitament de la parcel·la del Sr. Falgàs respecte l’anterior planejament pels següents
motius:
1. Aprofitament urbanístic de la propietat del Sr. Falgàs segons POUM aprovat
El vigent Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de La Tallada d'Empordà va ser
aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en sessió de 27 de juliol de 2011
(DOGC núm. 6013 de 25/11/2011).
ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ (0.3.1). POUM 2011
El POUM contempla la propietat del Sr. Falgàs com a Sòl urbà sense àmbit d'actuació
atravessada per un vial (carrer de la Sardana) i amb les àrees d'aprofitament amb la
qualificació de zona d'"Edificació aïllada", clau 5b regulada per l'article 122 de les Normes
urbanístiques.
A partir d'aquesta reglamentació obtenim l'aprofitament urbanístic de la propietat del
Sr. Falgàs:
- Superfície inicial propietat Sr. Falgàs : 5.147 m2sl
- Superfície vial carrer de la Sardana
: 560 m2sl
- Superfície vial carretera C-31
: 522 m2sl
- Superfície cessió 10% aprofitament mig
: 0 m2sl
- Superfície aprofitament privat (sòl) : 4.065 m2sl
Superfície aprofitament H lliure 4.065 m2sl
Superfície aprofitament HPP 0 m2sl
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- Edificabilitat neta s'ap. privat (4.065 m2sl x 0,50 m2st/m2sl) : 2.032 m2st
Edificabilitat per H lliure 2.032 m2st
Edificabilitat per HPP 0 m2st
En conseqüència, l'aprofitament privat que correspon al Sr. Falgàs amb el vigent POUM és de
4.065 m2sl per habitatge lliure que correspon a una edificabilitat de 2.032 m2st per aquest
mateix ús.

2. Aprofitament urbanístic de la propietat del Sr. Falgàs si el POUM l'hagués inclòs en un àmbit
d'actuació com el de la UA 4B
En el supòsit que l'actual POUM hagués inclòs un àmbit d'actuació equivalent a la de la UA 4B
de les Normes Subsidiàries de Planejament tindríem un Polígon d'Actuació d'acord amb que
defineix l'article 118 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'urbanisme (d'ara endavant TRLUC) vigent a l'aprovació definitiva del POUM, amb
els drets i obligacions que preveu l'esmentat text legal, i deixaria el sòl classificat com a Sòl
urbà no consolidat (art. 31 TRLUC).
L'objecte del Polígon d'actuació és el de repartir beneficis i càrregues derivats de la seva gestió
i execució.
L'àmbit de la UA 4B té una superfície de 20.330 m2 i les obligacions que se'n deriven són les
cessions corresponents a sistemes (carrer de la Sardana i plaça de la Generalitat) i al 10 per
cent de l'aprofitament urbanístic d'acord amb l'article 43 TRLUC, així com assumir els costos de
la seva gestió i execució.
La superfície edificable tindrà la mateixa qualificació i el seu aprofitament privat serà del 90
per cent, d'acord amb allò que disposa l'article 40 del TRLUC per a sòl no consolidat.
ÀMBIT D'ACTUACIÓ GRAFIAT SOBRE POUM 2011
Així doncs, si el terreny propietat del Sr. Falgàs es trobés inclòs en un àmbit d'actuació com la
UA 4B presentaria les següents característiques:
- Classificació del sòl
: Sòl urbà No consolidat.
- Superfície total UA 4B
: 20.330 m2sl.
- Superfície parcel·lable
: 16.968 m2sl (83,46%)
- Cessions sistemes vialitat i z.v.
: 3.362 m2sl (16,54%)
- Cessions 10% aprofitament mig (art. 43 TRLUC)
: 1.697 m2sl ( 8,35%)
- Superfície total cessions
: 5.059 m2sl (24,89%)
- Superfície aprofitament privat (sòl)
: 15.271 m2sl (83,46%)
Superfície aprofitament privat H lliure (70%) 10.690 m2sl
Superfície aprofitament privat HPP (30%) 4.581 m2sl
- Edificabilitat neta s'ap. privat (15.271 m2sl x 0,50 m2st/m2sl) : 7.635 m2st
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Edificabilitat per H lliure (70%) 5.345 m2st
Edificabilitat per HPP (30%) 2.290 m2st
A partir d'aquest paràmetres obtindrem l'aprofitament urbanístic de la propietat del Sr. Falgàs:
- Superfície propietat Sr. Falgàs
: 5.147 m2sl
- Participació en la UA4B
: 25,32%
- Total superfície cessions 24,89%
: 1.281 m2sl
- Superfície aprofitament privat (sòl)
: 3.866 m2sl
Superfície aprofitament privat H lliure 2.706 m2sl
Superfície aprofitament privat HPP 1.160 m2sl
- Edificabilitat neta s'ap. Privat (3.866 m2sl x 0,50 m2st/m2sl) : 1.933 m2st
Edificabilitat per H lliure (70%) 1.353 m2st
Edificabilitat per HPP (30%) 580 m2st
En conseqüència, l'aprofitament que correspon al Sr. Falgàs en l'àmbit d'actuació és de 2.706
m2sl per habitatge lliure més 1.160 m2sl per HPP, amb un total de 3.866 m2sl, que
corresponen a unes edificabilitats 1.353 m2st per habitatge lliure, 580 m2st per HHP, amb un
total de 1.933 m2st.

3. Costos que hauria representat al Sr. Falgàs executar la seva part de la UA-4B
Per al càlcul de l'estimació de costos que haurien representat al Sr. Falgàs la participació en la
urbanització de l'àmbit de la UA 4B haurem de calcular el percentatge que li pertoca en funció
de la seva participació dintre l'àmbit d'actuació segons els drets que li corresponen per la finca
aportada. Per altre part, calcularem el cost global d'urbanització del sector en base a la
superfície de vials a urbanitzar multiplicat pel preu unitari d'urbanització obtingut en base a la
publicació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya "Manual per a l'obtenció simplificada de
pressupostos d'execució material" per a projectes d'urbanització. A aquest import caldrà
afegir-hi les despeses corresponents als honoraris tècnics i direcció d'obres del projecte
d'urbanització, projecte de reparcel·lació, despeses materials, permisos, ...
Preu d'execució material unitari d'urbanització = M x Cg x Ct x Cq x Cu.
en el qual
Mb (mòdul bàsic) = 490 €
Cg (coef. geogràfic) = 0,95
Ct (coef. tipologia) = 1,20
Cq (coef. qualitat) = 1,00
Cu (coef. d'ús) = 0,30
Preu unitari = 490 x 0,95 x 1,20 x 1,00 x 0,30 = 167,58 €/m2.
Superfície a urbanitzar = 3.362 m2.
Pressupost d'execució material 167,58 €/m2x3.362m2 = 563.404 €
13% Despeses generals
= 73.243 €
6% Benefici industrial
= 33.704 €
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670.451 €
21% IVA
811.246 €
Honoraris tècnics de projecte, direcció d'obres,
projecte de reparcel·lació, despeses notarials,
permisos, ... (15%)
TOTAL

140.795 €

= 121.687 €
932.933 €

Aquest import representa un cost unitari de 277,49 €/m2 urbanitzat.
La participació del Sr. Falgàs en l’àmbit d’actuació és del 25,32%, en conseqüència,
l'import de les despeses d'urbanització que li corresponen serà de:
25,32% s/932.933 € = 236.219 €

4. Comparativa on es reflecteixi costos i cessions de la propietat del Sr. Falgàs en cas de ser
inclosa en àmbit d'actuació com UA 4B o segons el POUM aprovat que no s'inclou en àmbit
d'actuació
En el cas de l'assenyalament d’un àmbit d'actuació UA 4B les cessions a efectuar serien la que
corresponen al vial del carrer de la Sardana i la zona verda assenyalada a la plaça de la
Generalitat, a més a més del 10 per cent d'aprofitament mig del sector.
Les superfícies d'aquestes afectacions en la totalitat del sector son de:
- Sistemes
: 3.362 m2sl
- 10% aprofitament mig
: 1.697 m2sl
Donat que la participació del Sr. Falgàs en l’àmbit d’actuació és del 25,32% (veure
apartat 5.2), les cessions que li corresponen seran:
- Sistemes 25,32% x 3.362 m2sl
= 851 m2sl
- 10% AM 25,32% x 1.697 m2sl = 430 m2sl
TOTAL
= 1.281 m2sl
Per altre banda, les cessions que ha de comportar el nou POUM al Sr. Falgàs seran les que
corresponen al tram de carrer de la Sardana que travessa la seva propietat inicial, més la part
de vial que correspon a l'ampliació de la carretera C-31 de la Bisbal a Figueres. En no estar
inclòs en un àmbit d'actuació no li corresponen cessions en concepte del 10% d'aprofitament
mig.
CESSIONS SEGONS POUM
La superfície d'aquestes afectacions és de:
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- Carrer de la Sardana = 560 m2
- Carretera C-31
= 522 m2
TOTAL
1.082 m2sl
D'acord amb el POUM vigent els costos d'urbanització a suportar pel Sr. Falgàs, i donat que el
carrer de la Sardana està ja urbanitzat, serien els que corresponen al màxim del 90% de
contribucions especials de la urbanització de la part de vialitat a cedir al costat de la carretera
C-31 de La Bisbal a Figueres. Aplicant els mateixos valors unitaris que hem fet servir
anteriorment per al càlcul d'urbanització en el cas del carrer de la Sardana obtindrem:
522 m2 x 277,49 €/m2 x 0,90 = 130.365 €
A la vista del que hem analitzat fins ara, podem establir la comparativa entre costos i cessions
en els casos d'estar o no inclosos els terrenys propietat del Sr. Falgàs en un àmbit d'actuació
com la UA-4B o de no estar inclosos en àmbit d'actuació (vigent POUM), la qual queda
reflectida en els següents quadres.
QUADRE DE CESSIONS I APROFITAMENTS Sr. FALGÀS
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A la vista d'això podem establir que el Sr. Falgàs té una repercussió de 1.281 - 1.082 = 199 m2
menys de cessions en el cas del planejament establert en el vigent POUM. En conseqüència, té
aquesta superfície de més en terreny edificable destacant, a més a més, que en el cas del
vigent POUM tot el terreny edificable és per a habitatge lliure, mentres que si està en àmbit
d'actuació el 30 per cent haurà de ser HPP amb valor significativament inferior. Si
quantifiquem amb sostre edificable, el POUM aprovat atorga a la propietat del Sr. Falgàs 99
m2 més de sostre (2032-1933) i l'estalvi de no haver-ne de destinar el 30% per HPP.
QUADRE DE COSTOS I DESPESES Sr. FALGÀS

A la vista dels costos calculats, la participació del Sr. Falgàs és 236.219 - 130.365 = 105.854 €
inferior en la solució de planejament de l'actual POUM.

5. Estalvi obtingut gràcies al POUM
D'acord amb el que hem dit en el punt anterior l'estalvi obtingut amb la solució del
POUM aprovat, al no incloure els terrenys del Sr. Falgàs en un sector d'actuació amb
l'àmbit de la UA-4B:
a) Al Sr. Falgàs li corresponen 199 m2 menys de cessions.
b) Al Sr. Falgàs li corresponen 199 m2 més de sòl privat.
c) Al Sr. Falgàs li corresponen 99 m2 més de sostre edificable (un 5,12% més).
d) En el terreny edificable no té l'obligació de destinar un 30% a HPP, podent
destinar-se la totalitat a habitatge lliure amb un benefici econòmic superior.
e) Els costos i despeses d'urbanització se li redueixen en 105.854 €.
f) L'edificació pot ser immediata, estalviant-se de fer el projecte de reparcel·lació i gestió
corresponent a un àmbit d'actuació.
El POUM no ha estat impugnat en via contenciosa administrativa.
El POUM ha donat solució a la problemàtica de la zona B de la UA4, amb un carrer ja executat,
carrer que passa per la propietat del Sr. Falgàs i d’altres propietaris.
El POUM ha modificat la línia d’edificació de la llei de carreteres passant a 15m i beneficiant el
Sr. Falgàs.
Com a conseqüència de l’aprovació del POUM, els altres propietaris de la UA4 s’han quedat
igual que abans, amb les construccions que ja hi tenien, i amb l’alliberament de contribuir a les
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càrregues del sòl urbà no consolidat. L’excepció han estat els dos propietaris afectats pel vial
del carrer de la Sardana, als quals s’ha afavorit considerablement en especial atenció
precisament a l’ocupació del carrer materialitzat físicament abans del POUM.
El Sr. Falgàs sembla fer seva aquella màxima que aprofitant-se de les situacions privatitza els
beneficis, i socialitza les pèrdues. Maximitza beneficis perquè accepta de bon grat les millores
introduïdes en el POUM, les obres executades a la part sud del carrer de la Sardana,
l’exempció de pagament del 10% d’aprofitament mig, i resta d’obligacions de propietaris de sòl
urbà no consolidat, se li tornen els diners a compte per la UA4, i socialitza les pèrdues perquè
diu que se li ha expropiat un terreny sense pagar-li, quan n’ha tret molt més a canvi.
Des de març de 2003 fins a 2010, que va presentar la queixa per l’asfaltatge del carrer de la
Sardana, que el Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya va asfaltar el
carrer va tenir molt temps de protestar i emprendre totes les accions civils derivades de la
suposada ocupació de la seva part de vial.
I) LA RECLAMACIÓ DEL SR. SALVADOR FALGÀS
Amb data 25 de juliol de 2014 i registre d’entrada número 400 el Sr. Salvador Falgàs Oller ha
presentat una reclamació de responsabilitat patrimonial a l’Ajuntament de la Tallada
d’Empordà.
En el seu escrit de reclamació realitza un seguit de manifestacions, per arribar als següents
fonaments de dret i peticions:
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ACORD DE DESESTIMACIÓ DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE
SALVADOR FALGÀS OLLER.
INDEX
1.- ANTECEDENTS DE FET
A) INFORMACIÓ GENERAL
B) CRONOLOGIA CONJUNTA DELS FETS
C) LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 1995
D) L'ADQUISICIÓ D'UN TERRENY A LA PLAÇA CONSTITUCIÓ
E) LA TRAMITACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UA4A DE LA TALLADA
F) LA TRAMITACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA CARPA
G) L’EXECUCIÓ D’OBRES A LA PART SUD DEL CARRER DE LA SARDANA
H) LA TRAMITACIÓ DEL POUM DE LA TALLADA
I) LA RECLAMACIÓ DEL SR. SALVADOR FALGÀS
2.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
A) SOBRE LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL EN GENERAL
B) SOBRE LA VALORACIÓ DE LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL APLICABLE AL PRESENT
EXPEDIENT
C) SOBRE ELS DEURES DELS PROPIETARIS DE SÒL URBÀ CONSOLIDAT
D) EFECTES SOBRE TERCERES PERSONES
3.- CONCLUSIONS DE L’INSTRUCTOR
4.- FONAMENTS DE DRET I CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA
5.- ACORD

1.- ANTECEDENTS DE FET
A) INFORMACIÓ GENERAL
La present proposta de resolució es redacta a partir de la documentació obtinguda dels
expedients que consten a l’arxiu municipal. S’ha realitzat una recerca exhaustiva i minuciosa
de documentació per permetre obtenir la màxima informació possible per la resolució de
l’expedient.
Degut a la gran quantitat d’informació escrita i gràfica de tots els expedients consultats, s’ha
elaborat un índex, i en els annexos s’ha fet constar la informació més rellevant de cadascun
dels expedients, en especial la que té transcendència per a la resolució de la reclamació del Sr.
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Falgàs. La resta de documentació es troba a l’Ajuntament per poder ser consultada per les
persones interessades en l’expedient en el cas que ho considerin oportú.
B) CRONOLOGIA CONJUNTA DELS FETS
Per tal de poder visualitzar temporalment els fets relacionats amb la reclamació del Sr. Falgàs,
a continuació es citen breument els fets que apareixen en els diferents expedients.
DATA
31/01/1996
27/04/2001
11/05/2001
11/05/2001
31/05/2001
13/09/2001
03/10/2001
03/10/2001
04/10/01
22/11/01
31/05/02
12/09/02
14/03/03
03/04/03
24/09/04
25/10/04
17/12/04
Juny 2014

FET
Aprovació de les normes subsidiàries de planejament de la Tallada d’Empordà
El Sr. Falgàs presenta el projecte d’urbanització de la carpa a l’Ajuntament
Acord del Ple de l’Ajuntament d’aprovació inicial del projecte d’urbanització de
la carpa
Acord del Ple de l’Ajuntament d’inici d’expedient per a l’adquisició de terrenys
vora la plaça Constitució
Publicació al BOP de Girona de l’anunci d’informació pública de l’acord
d’aprovació inicial del projecte d’urbanització de la carpa
Acord del Ple d’aprovació inicial de la proposta de modificació de les normes
subsidiàries de planejament en l’àmbit de la UA4
Publicació de l’acord al BOP de Girona de l’aprovació inicial de la proposta de
modificació de les normes subsidiàries de planejament en l’àmbit de la UA4
El Ple de l'Ajuntament aprova definitivament l'expedient per adquisició d'una
finca a la plaça Constitució de la Tallada
L'Ajuntament requereix al Sr. Salvador Falgàs Oller el pagament de 800.000
ptes (4.808,10 euros) per l'adquisició d'una finca a la plaça Constitució
El Ple de l'Ajuntament aprova provisionalment la modificació puntual de les
normes subsidiàries
El Ple de l'Ajuntament aprova el text refós de la modificació puntual de les
normes subsidiàries de la Tallada, sector UA4
Publicació al DOGC de l'aprovació de la modificació puntual de les normes
subsidiàries de la Tallada, sector UA4
El Ple de l'Ajuntament aprova inicialment el projecte d'urbanització de la UA4A
de la Tallada
Es publica al BOP de Girona l'anunci d'aprovació inicial del projecte
d'urbanització de la UA4A de la Tallada
Aprovació inicial del projecte d'urbanització de la carpa
Es publica al BOP de Girona anunci d'informació pública de l'aprovació inicial
del projecte d'urbanització de la carpa
Publicació al BOP de l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la
carpa
L'Ajuntament retorna les 800.000 ptes, o sigui 4.808,10 euros, més els
interessos legals corresponents, al Sr. Salvador Falgàs Oller
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C) LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 1995
El 31 de gener de 1996 s'aproven les normes subsidiàries de planejament de la Tallada
d'Empordà, i en elles s’estableix que les unitats d’actuació es realitzaran preferentment per
polígons complets, i preferentment pel sistema de compensació.
La UA4 queda definida gràficament com una sola unitat, en clau 4a, que permet parcel·les
mínimes de 400 metres i 15 metres de façana.
El 13 de setembre de 2001 el Ple de l'Ajuntament aprova inicialment el projecte de rectificació
de la UA4. El text de l'acord del Ple es reprodueix literalment a continuació:
“Acte seguit es va posar a la consideració del Ple el projecte de modificació
puntual de la normativa reguladora de la Unitat d’Actuació Urbanística núm. 4, en el sector de
La Tallada (entre la Crta. de Figueres i el carrer Sant Joan Pla de Corts).
El Ple la troba correcte i adient amb les previsions urbanístiques del sector i, considerant que
aquesta modificació constitueix sens dubte una considerable millora en els serveis que es
preveuen implantar i en la tipologia edificatoria de la zona, acorda per unanimitat aprovar-lo
amb caràcter inicial i exposar-lo al públic durant el termini de 30 dies, mitjançant la publicació
d’edicte en el B.O.P. de Girona.”
El 3 d'octubre de 2001 es publica anunci en el BOP de Girona sobre l’aprovació inicial de la
modificació puntual de les normes subsidiàries. El text literal de la publicació és el següent:
“Bop de 3/10/2001, Núm. 10.093
AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
Edicte
...
Aprovat inicialment pel Ple, en sessió celebrada el dia 13 de setembre de 2001, el projecte de
modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament, referit específicament a la
Unitat d’Actuació 4, estarà exposat al públic a les oficines municipals durant el termini de 30
dies, per tal que les persones interessades puguin examinar-lo i presentar, per escrit, les
observacions o al·legacions que considerin convenients.
La Tallada, 21 de setembre de 2001.
L’Alcalde. Signat: Narcís Gibrat i Juanola.”
El 22 de novembre de 2001 el Ple de l'Ajuntament acorda l'aprovació provisional de la
modificació de les normes subsidiàries de planejament referit a la UA4. El text literal de l'acord
és el següent:
“Aprovació provisional de la modificació puntual de les NN.SS. de Planejament. Sector UAU 4.Es va informar que durant el termini d’un mes en què havia estat exposat al públic el projecte
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de modificació puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament, al sector de la UAU 4, no
s’ha presentat cap al.legació, per la qual cosa es pot acordar la seva aprovació provisional.
Examinat novament el projecte, el Ple va acordar per unanimitat:
1.- Aprovar amb caràcter provisional el projecte de modificació puntual de la UAU 4, dins el
nucli urbà de La Tallada.
2.- Trametre’l a la Comissió d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva.”
El 31 de maig de 2002 el Ple de l'Ajuntament aprova el text refós de la modificació puntual de
les normes subsidiàries de planejament, referit a la UA4 de la Tallada d'Empordà.
El 12 de setembre de 2002 surt publicada al DOGC l’aprovació de la modificació puntual de les
normes subsidiàries de la normativa de la unitat d’actuació número 4 de la Tallada, després de
tota la tramitació municipal corresponent.
En essència els canvis que comporta la modificació puntual són:





Es divideix la zona A de la zona B.
Es rectifica el traçat del vial, que coincideix amb l’emplaçament actual.
A la zona B no es modifica la tipologia edificatòria.
A la zona A l’edificació es fa en parcel·la mínima de 240 metres, en filera, i façana 11
metres.

A l'annex II d'aquest informe s'adjunta la memòria i plànols de la modificació puntual.
Respecte la tramitació de la modificació puntual no s'observa res d'especial, si bé la seva
motivació va ser l'adequació de les alineacions del vial a les necessitats de l'empresa LA
TALLADA MAR, SL, per poder executar la posterior UA4A, i del Sr. Salvador Falgàs Oller.
A aquest efecte cal dir que el Sr. Falgàs, molt abans de la tramitació de la modificació puntual,
concretament l'any 1999, ja havia redactat el projecte d'urbanització de la carpa, que només
tenia en compte la seva propietat, i que obviava completament la resta de propietaris de la
UA4, sense respectar que el projecte d'urbanització havia d'afectar tots els propietaris de la
UA4, no només la seva parcel·la, i sense respectar tampoc que abans de tramitar un projecte
d'urbanització calia la formulació, tramitació i aprovació de la modificació puntual de les
normes subsidiàries i el projecte de reparcel·lació, amb el corresponent repartiment de
beneficis i càrregues, cessions obligatòries, etc.
El projecte redactat tampoc complia amb les alineacions del vial previst a les normes
subsidiàries de 1995.
D) L'ADQUISICIÓ D'UN TERRENY A LA PLAÇA CONSTITUCIÓ
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El terreny adquirit al Sr. Pere Falgàs Oller formava part de la UA4 inicialment i també després
de la modificació puntual de les normes subsidiàries.
L'Ajuntament de la Tallada i el Sr. Pere Falgàs Oller van acordar la compravenda d'un terreny
situat a la Plaça Constitució de la Tallada. L'Ajuntament va comprar, i el Sr. Pere Falgàs Oller va
vendre, un terreny per destinar-lo a ampliació de la Plaça Constitució.
El dia 11 de maig de 2001 es va iniciar l'expedient per l'adquisició de terrenys vora la Plaça de
la Constitució. El text de l'acord que va aprovar el Ple de l'Ajuntament diu el següent:
“Atès que l'Ajuntament de La Tallada d’Empordà necessita adquirir urgentment
un terreny per destinar-lo a l’ampliació de la plaça de la Constitució i de l’Església, que ja està
prevista a les Normes Subsidiàries de Planejament de La Tallada, amb una superfície
aproximada de 590 m2 , propietat del Sr. Pere Falgas i Oller.
Atès que és procedent que el tècnic municipal, el secretari i l'interventor emetin informes i, una
vegada s'hagin emès, amb el dictamen previ de la comissió informativa d’Hisenda es proposi al
ple de la corporació l'adquisició d'un terreny amb el destí anteriorment esmentat.
Vist el que disposen els articles 190.3.a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim
local de Catalunya i 30.1.a) del Reglament del patrimoni dels ens locals (aprovat per Decret
336/1988, de 17 d'octubre).
El Ple, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, acorda per unanimitat:
1. Incoar expedient per l'adquisició d'un terreny per destinar-lo a l’ampliació de la Plaça de la
Constitució.
Que pel tècnic municipal i per la secretaria i la intervenció, s'emetin els respectius informes i, un
cop tramitats, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d’Hisenda es proposi al Ple de
la corporació perquè adopti l'acord que estimi més convenient.”
Després de la tramitació corresponent, el Ple de l'Ajuntament va acordar l'aprovació definitiva,
en sessió de 3 d'octubre de 2001, per a l'adquisició de la finca a la Plaça Constitució. El text de
l'acord diu literalment el següent:
“Atès l'expedient tramitat per a l'adquisició, mitjançant contractació pel
procediment negociat, d'un terreny propietat del Sr. PERE FALGAS I OLLER per destinar-lo a
l’ampliació de la Pla. de l’Església i Pl. Generalitat.
Atès que l'òrgan que té atribuïda la competència per a l'adquisició de béns, tenint en compte la
quantia de la valoració realitzades i el preu del solar en qüestió, és el ple de la corporació.
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Vist l'informe de l'arquitecte tècnic municipal, on l'estimació sobre la valoració de l'immoble la
fixa en DOS MILIONS de pessetes, i considera el terreny idoni per a la finalitat pública que ha
de destinar-se, reuneix els requisits necessaris per aquest fi, sobretot si tenim en compte les
actuals limitacions del mercat immobiliari que aconsellen que la seva adquisició es faci
mitjançant contractació pel procediment negociat.
Vistos els informes emesos a l'efecte per l'interventor i secretari de la corporació que justifica
l'excepció de no promoure licitació i indicant, per altra banda, que la tramitació fins ara
realitzada s'ajusta a la legislació que li és d'aplicació al supòsit que s'examina, així com de
l'existència de suficient consignació pressupostària per fer front al pagament de l'esmentat
terreny.
Vistos els articles 21.1.p) i 22.2.o) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local; articles 190, 262, 268, 270 i concordants de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal
i de règim local de Catalunya; 28, 30 i 119 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat
per Decret 336/1988, de 17 d'octubre; 183 c) de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes
de les administracions públiques i l'informe del Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya.
Vist l’informe favorable de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, emès el dia 10 de juliol del 2001.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat:
Aprovar l’expedient tramitat per a l’adquisició de la finca que més endavant es descriu,
actualment propietat del Sr. Pere Falgas i Oller, per l’import total de DOS MILIONS de pessetes
(2.000.000.-).
Destinar el bé adquirit, qualificat com a sòl urbà, a l’ampliació de la Plaça de l’Església i Plaça
de la Generalitat.
La seva descripció registral és la següent: Finca urbana anomenada Hort Vell, situada entre la
Plaça de la Generalitat i passeig de l’Església, amb una superficie aproximada de 590 m2
(encara que a l’escriptura consten 546 m2). Limita a l’est amb Miquel de Salomó; al sud amb
via pública; a l’oest amb carrer o plaça i al nord amb la prolongació del mateix carrer. Inscrit en
el Registre de la Propietat de La Bisbal al volum 1436, llibre 24, foli 203, finca 864.
3.- Disposar que la despesa que es deriva de l'acord anterior, vagi a càrrec a la partida
01.1.511.610 del vigent pressupost municipal segons informe de l'interventor.
4.- Facultar l'alcalde perquè en nom i representació de l'ajuntament, subscrigui els documents
públics o privats que siguin necessaris en ordre a l'execució de l'acordat anteriorment i
especialment per formalitzar-lo en escriptura pública.”
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Segons es desprèn de la documentació examinada, el Sr. Salvador Falgàs Oller va pagar
800.000 ptes, i l'empresa TALLADA MAR, SL va pagar 1.200.000 ptes, que van servir per fer al
pagament del terreny.
Anys més tard, el Sr. Salvador Falgàs Oller va reclamar aquestes 800.000 ptes (4.808,10 euros)
a l'Ajuntament, doncs entenia que la UA4 no s'havia desenvolupat i el pagament a compte de
la tramitació s'havia de retornar.
Després d’una reclamació judicial de Salvador Falgàs Oller a l’Ajuntament, s’acaba arribant a
un acord i l’Ajuntament retorna els 4.808,10 euros més interessos al Sr. Salvador Falgàs Oller.
El resultat final de tot això és que el Sr. Salvador Falgàs no ha pagat la compra de la plaça, i no
va realitzar cap aportació en desenvolupament de la UA4 de la Tallada, ni en la seva versió
inicial com a UA4, ni després de la modificació puntual de les normes subsidiàries a la zona
UA4B, a la que ell té la seva parcel·la.
El seu germà Pere Falgàs Oller va cobrar de l'Ajuntament l'adquisició de la finca de la plaça, i el
Sr. Salvador Falgàs Oller no ha participat en les despeses de gestió de la ua4 B de la Tallada.

E) LA TRAMITACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UA4 A DE LA TALLADA
El 14 de març de 2003 el Ple de l’Ajuntament aprova de forma inicial el projecte d’urbanització
de la UA4A. El text de l'acord diu literalment el següent:
“Aprovació inicial Projecte Urbanització UA-4. Tal com constava a l’ordre del dia, en primer lloc
es va posar a disposició del Ple el projecte d’urbanització de la Unitat d’actuació urbanística 4,
al sector del carrer Sant Joan de Pladecorts, presentat per l’empresa La Tallada Mar S.L.i
redactat per l’Enginyer Industrial Javier Penalba Sedó.
El Ple el troba correcte i d’acord amb les previsions i estipulacions de les Normes Subsidiàries
del Planejament del municipi i acorda per unanimitat:
1.- Aprovar amb caràcter inicial el citat Projecte d’Urbanització de la Unitat d’actuació
urbanística 4.
2.- Exposar-lo al públic durant el termini de 30 dies, mitjançant edicte publicat en el butlletí
oficial de la província, per tal que les persones interessades puguin examinar-lo i presentar, per
escrit, les observacions o al·legacions que considerin convenients.”
El 3 d'abril de 2003 es publica al BOP de Girona l'anunci d'aprovació inicial del projecte
d'urbanització de la UA4A de la Tallada. L'Anunci diu literalment:
“Núm. 3.454
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AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
Edicte
...
L’Ajuntament en Ple, en sessió del dia 14 de març de 2003, acordà per unanimitat aprovar
inicialment el Projecte d’urbanització de la Unitat d’actuació urbanística 4, zona A, del nucli de
La Tallada d’Empordà. L’expedient i el projecte se sotmet a informació pública pel termini de 30
dies a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el B.O.P. de Girona, per tal que les
persones , interessades puguin examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin
convenients.
La Tallada, 19 de març de 2003.
L’Alcalde. Signat: Narcís Gibrat i Juanola.”
Si s'observa amb deteniment l'annex III, relatiu al projecte d'urbanització de la UA4 A de la
Tallada, tant a la seva part escrita com gràfica, s'arriba a la conclusió que aquest projecte es
refereix única i exclusivament a l'espai físic de la UA4 A, de manera que només contempla la
urbanització de la part nord del carrer de la Sardana, excloent la seva part sud, la que
correspondria haver executat a la UA4 B.
A la part escrita del projecte tampoc es fa referència a cap cessió anticipada de la part sud del
carrer de la Sardana, ni hi ha cap tipus de previsió per tal que els futurs veïns de la UA4 A
tinguessin connexió amb el nucli urbà de la Tallada per aquest vial.
Consultats els plànols de serveis d'enllumenat, clavegueram, abastament d'aigua potable, i
telefonia, no hi ha cap previsió d'execució de serveis a la part sud del carrer de la Sardana, per
tant, semblaria a la vista d'aquest projecte d'urbanització que no es realitzava cap actuació a la
UA4 B de cap tipus.
F) LA TRAMITACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA CARPA
Per començar aclarirem la nomenclatura del que volem dir quan es fa referència a la carpa. Es
tracta de l'espai físic coincident amb la parcel·la física del Sr. Falgàs. Si revisem la
documentació gràfica del seu projecte d'urbanització es pot veure clarament com no afecta la
totalitat de la UA4 B, sinó només a la seva parcel·la.
El 27 d'abril de 2001 el Sr. Falgàs presenta a l'Ajuntament el projecte d’urbanització de la
carpa. Es tracta d'un projecte d'urbanització signat l'any 1999 pel mateix Sr. Falgàs, que té la
professió d'aparellador, per tant, a la vegada té la condició de propietari, redactor del projecte,
i promotor.
Aquest projecte de l'any 1999 no dibuixa el carrer de la Sardana d'acord amb les previsions de
les normes subsidiàries de 1995, sinó que preveu el traçat del futur carrer de la Sardana segons
el seu traçat actual, d'acord amb la publicació de la modificació de les normes subsidiàries de
la Tallada que es va fer el 12 de setembre de 2002.
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Des del punt de vista urbanístic aquesta proposta del Sr. Falgàs no complia amb les previsions
del traçat del carrer que establien les normes subsidiàries, perquè la seva alineació era bastant
diferent.
A la vista dels plànols de les normes subsidiàries i dels plànols del projecte d'urbanització de la
carpa, tot sembla indicar que amb la modificació del traçat del carrer el Sr. Falgàs aconseguiria
que la seva parcel·la tingués façana a carrer en la seva totalitat, cosa que no tindria amb la
previsió de les normes subsidiàries de 1995.
Per altra banda, també és important indicar que el projecte obvia completament les previsions
de la llei de carreteres, i la seva limitació de la línia d'edificació a 25 metres, de manera que si
el projecte s'hagués executat hauria estat un autèntic despropòsit, i enlloc de les 7 parcel·les
que preveia el Sr. Falgàs ni haurien sortit 3 o 4 d'aprofitables, doncs les 3 parcel·les que
dibuixava a la seva finca en la part que limita amb la carretera de Figueres no es podien
construir per l'afectació de 25 metres de la llei de carreteres.
A data d'avui i gràcies a les negociacions de l'Ajuntament de la Tallada d’Empordà amb el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya durant la tramitació del
POUM de la Tallada, aquesta línia d'afectació s'ha reduït a 15 metres, beneficiant de forma
notable les possibilitats urbanístiques del Sr. Falgàs.
Tornant al projecte d'urbanització de la carpa, l'11 de maig de 2001 el Ple de l'Ajuntament va
aprovar inicialment el projecte d’urbanització de la carpa, un tros de finca de la part sud est de
la UA4, que no estava separada de la resta de la UA4. Amb posterioritat a l'aprovació inicial
d'aquest projecte d'urbanització es va iniciar el projecte de modificació de normes de la UA4,
sense que s’arribés a aprovar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona tal com
demanava l’Ajuntament i el Sr. Falgàs. Es tractava d'una proposta que preveia un sector molt
petit, el del Sr. Falgàs, que no tenia entitat suficient com per poder constituir una unitat
d'actuació independent, i que no tenia façana a carrer, no respectava la línia de 25 metres de
la llei de carreteres, i que en essència no complia amb la normativa vigent.
El text de l'acord del Ple deia literalment el següent:
“Aprovació inicial Projecte urbanització de La Carpa.Finalment es va sotmetre a l’exàmen i aprovació del Ple el Projecte d’Urbanització del Sector La
Carpa, presentat per Salvador Falgas i Oller.
Trobant-lo correcte i d’acord amb les previsions del planejament urbanístic del nucli de La
Talalda, el Ple va acordar per unanimitat aprovar-lo inicialment i exposar-lo al públic durant el
termini de 30 dies als efectes d’exàmen i presentació d’al.legacions.”
El 31 de maig de 2001 es va publicar al BOP de Girona l’anunci d’aprovació inicial del projecte
de la carpa, per un mes. Diu l’anunci que en cas que no es presentin al·legacions aquest acord
esdevindrà definitiu.
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El 24 de setembre de 2004 el Ple de l'Ajuntament aprova inicialment el projecte d'urbanització
de la carpa. És el mateix projecte que s'havia presentat i aprovat l’any 2001, amb les mateixes
mancances legals explicades anteriorment. El text de l’acord del Ple diu literalment:
“Aprovació inicial del projecte d’urbanització de la Carpa.- Es va examinar el Projecte
d’urbanització de la Carpa, dins la UA 4, presentat pel Sr. Salvador Falgas i Oller, com a
promotor, per a la seva aprovació.
Una vegada comprovat que s’ajusta a les determinacions de les Normes Subsidiàries de
Planejament de La Tallada, el Ple el va trobar conforme i va adoptar per unanimitat l’acord
següent:
1.- Aprovar inicialment el citat projecte d’urbanització del sector de La Carpa, en el nucli de La
Tallada.
2.- Exposar el projecte i l’expedient al públic durant el termini d’un mes, mitjançant la
publicació d’edicte en el B.O.P. de Girona, per tal que les persones interessades puguin
examinar-lo i presentar les al.legacions que considerin convenients, les quals seran resoltes per
la Corporació prèviament a l’adopció de l’acord definitiu.”
El 25 d'octubre de 2004 es publica al BOP de Girona l'anunci d'aprovació inicial del projecte
d'urbanització de la carpa, que diu literalment:
“Núm. 10.408
AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
Edicte d’aprovació inicial d’un projecte
Aprovat inicialment, en sessió del dia 24 de setembre de 2004, el Projecte d’urbanització del
sector de La Carpa, al nucli urbà de La Tallada, estarà exposat al públic durant el termini d’un
mes, comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP, per tal que les
persones interessades puguin examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin
convenients.
La Tallada, 13 d’octubre de 2004.
L’Alcalde. Signat: Narcís Gibrat I Juanola.”
La única diferència que es pot apreciar respecte l'any 2001 és que en aquest moment si que
s'havia tramitat la modificació de les normes subsidiàries de 1996, i respecte la UA4 aquesta
s'havia dividit en dos sectors, A i B, i que el traçat del futur carrer de la Sardana s'havia
modificat.
Igualment però es continuava sense respectar la línia d'afectació de 25 metres de la llei de
carreteres, i s'intentava aprovar un projecte d'urbanització d'una part de la UA4 B que
corresponia només a la finca del Sr. Falgàs, obviant la resta de propietaris de la UA4 B, i sense
realitzar cap projecte previ de reparcel·lació ni cap projecte d'urbanització que contemplés a
tots els propietaris afectats.
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Tot i que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona es va pronunciar en contra d'una
tramitació d'aquest tipus, el Sr. Falgàs va tornar a presentar el seu projecte d'urbanització a
l'Ajuntament.
El 17 de desembre de 2004 es va aprovar definitivament el projecte d'urbanització de la carpa.
Com a breu comentari al respecte de la tramitació d'aquest projecte d'urbanització, també
crec necessari fer referència a l'actuació del consistori i del Sr. Falgàs en aquell moment.
Tenint en compte que aquell projecte no complia amb les normes més elementals i bàsiques
dels processos d'execució urbanística, sorprèn que l'Ajuntament aprovés aquest seguit de
despropòsits, i que no s'hagi localitzat cap informe desfavorable del secretari interventor ni del
tècnic municipal al respecte d'una actuació tant contrària a dret. El projecte d'urbanització no
es va arribar a executar.
A dia d'avui no s'ha trobat evidència documental del perquè es va tramitar el projecte
d'urbanització de la carpa. Podria semblar que el Sr. Falgàs va cedir un tros de carrer a canvi de
poder avançar en la urbanització de la seva parcel·la, i mentrestant que l’Ajuntament anés
tramitant una modificació puntual de les normes subsidiàries per transformar aquell sòl com a
sòl urbà consolidat. Insisteixo però que no hi ha cap evidència documental que permeti
acreditar-ho amb certesa.
També es podria pensar que potser la majoria dels propietaris de la UA4 B no tenien intenció
de promoure el seu sector i el Sr. Falgàs si, i per aquest motiu es va fer aquesta tramitació, que
tot i que era manifestament il·legal, a la llarga es podria haver intentat regularitzar (teoria dels
fets consumats).
Finalment i en relació al Sr. Falgàs, aquesta persona és aparellador, actuava com a promotor,
redactor del projecte d'urbanització, i a més amb anterioritat havia estat el tècnic municipal de
l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà.
Per aquest motiu coneixia molt bé el planejament de la Tallada d'Empordà, tenia una perícia i
coneixements especials d'urbanisme per raó de la seva professió, i tot i així, va actuar
tramitant un projecte d'urbanització contrari a les normes més elementals dels processos de
transformació i execució urbanística. Aquest comportament en dret també té un nom.
Considero que caldria que l'Ajuntament valorés, en expedient separat, a nivell de les persones
que van intervenir en el projecte d'urbanització de la carpa, les eventuals responsabilitats
administratives, civils, i fins i tot penals que s'haguessin pogut produir en l'exercici de les seves
funcions, referides a l'alcalde, regidors, secretari interventor, tècnic municipal, i també del Sr.
Salvador Falgàs Oller, com a redactor i promotor del projecte d'urbanització.
G) L’EXECUCIÓ D’OBRES A LA PART SUD DEL CARRER DE LA SARDANA
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El desembre de 2004 quan el Ple aprova definitivament el projecte de la carpa, el Sr. Falgàs no
especifica com es farà la cessió del carrer a l’ajuntament. Aprofitant que Tallada Mar passa els
serveis ell no ho impugna ni s’hi oposa, sinó que tramita un projecte il·legal coneixent-ne la
seva il·legalitat. Suposadament ell estaria acceptant tàcitament cedir un tros de la seva
propietat a l’Ajuntament d’avançar en el procés d’execució urbanística.
L'actuació que es va realitzar en aquesta part de carrer no va deixar cap evidència documental
de la seva execució, almenys a nivell municipal. Després d'una minuciosa i exhaustiva recerca
de documentació municipal a l'efecte de determinar com es va executar aquesta part de
carrer, no s'ha trobat cap documentació de referència.
S'han revisat els expedients de contractació de l'època i no hi ha cap encàrrec de l'Ajuntament
a empreses constructores per tal que executessin la part sud del carrer de la Sardana.
No hi ha constància que l'Ajuntament sol·licités autorització al Sr. Falgàs per realitzar obres
dins la seva propietat.
S'ha examinat la comptabilitat, i no hi ha cap factura a la comptabilitat municipal referent a la
realització d'obres a la part sud del carrer de la Sardana.
No hi ha constància que l'Ajuntament realitzés cap actuació a la part sud del carrer de la
Sardana, no hi ha cap referència a cap acord municipal. No s'han localitzat decrets, ni acords
del Ple o la Junta de Govern Local que hi facin referència.
El projecte d'urbanització de la UA4 A, contempla l'execució de la part nord del carrer de la
Sardana, amb tots els serveis, però no fa cap esment ni a la part escrita ni a la part gràfica
sobre cap actuació a la part sud del carrer de la Sardana.
S'han realitzat consultes a les empreses que van executar subministraments, Telefonica,
Endesa, Gas Natural, per saber si havien executat alguna obra a la part sud del carrer de la
Sardana, amb resposta negativa.
Així mateix s'ha sol·licitat a aquestes empreses si havien pagat algun tipus de compensació al
Sr. Falgàs, per eventual pas de serveis per la seva finca, amb resposta negativa.
Per tant, tot indica que l'Ajuntament no va executar cap obra ni cap subministrament a la part
sud del carrer de la Sardana, i per tant, no va tenir cap tipus de participació en l'execució
d'aquestes obres.
No hi ha constància de l'abast de les obres, però per fotografies de l'època i per fotografies
aèries (google earth) es pot veure com es van marcar les alineacions del carrer i es van
col·locar la rigola i vorades. Es desconeix si es va compactar el carrer, i si hi ha serveis d'algun
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tipus. De les fotografies es veu com fins a l'any 2010 aquesta part de carrer no es va
pavimentar.
Durant l’any 2010 el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va
executar les obres de construcció de la carretera C31. Aquestes obres van representar treure
l’antiga carretera C31 del centre del nucli de la Tallada i construir el traçat nou per la banda est
del municipi.
Les obres van durar més d’un any i mig, i es van ocasionar nombroses molèsties als veïns dels
municipis afectats. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques va oferir a
l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà la possibilitat de compensar amb obres d’interès públic
les molèsties ocasionades, i en data 16 de juny de 2010 va acceptar les compensacions
proposades pel Servei de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya, consistents en asfaltar la meitat sud del C/ de la Sardana, la
instal·lació de faroles en diferents punts del municipi, i la repavimentació de part del C/ Major
de Tor.
En referència al Sr. Falgàs, i a l'inici de l'expedient de reclamació de responsabilitat
patrimonial, l'Ajuntament el va citar per tenir una entrevista amb ell en presència de l'Alcaldia
i Secretaria, doncs es generaven molts dubtes que es volien aclarir personalment amb ell.
El Sr. Falgàs no va voler comparèixer, i va enviar a l'Ajuntament la seva advocada i la seva
esposa, sent infructuosa la trobada perquè no es va poder parlar amb la persona interessada ni
aclarir els dubtes generats.
Al cap d'unes setmanes, i dins la fase de prova de l'expedient, es va trametre un
interrogatori/qüestionari de preguntes al Sr. Falgàs, per escrit, per tal que pogués preparar
amb temps la documentació i informació que li sol·licitava l'Ajuntament per aclarir els fets.
Transcorregut un termini més que raonable per a poder trametre aquesta informació a
l'Ajuntament, no es va rebre resposta de cap tipus per part del Sr. Falgàs.
Les preguntes que es van formular al Sr. Falgàs són:
27. “Indiqui els seus estudis i la seva professió.
28. Indiqui si té coneixements d’urbanisme.
29. Indiqui si és cert que va treballar com a tècnic municipal de l’Ajuntament de la Tallada
d’Empordà i en quin període.
30. Indiqui si vostè ha pagat alguna despesa a compte de la urbanització de la UA 4, o si ha
promogut alguna actuació per desenvolupar legalment aquesta unitat d’actuació.
31. Indiqui si és cert que va presentar un projecte d’urbanització que formava part d’una
unitat d’actuació sense desenvolupar.
32. Indiqui si és cert que va presentar un projecte d’urbanització d’un àmbit integrat dins
una unitat d’actuació coneixent que no hi havia la reparcel·lació aprovada.
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33. Indiqui com podia ser que en el projecte que vostè va presentar l’any 2000 a
l’Ajuntament de la Tallada ja preveiés el carrer de la Sardana amb el traçat que
s’acabaria aprovant a la modificació puntual de les normes subsidiàries de
planejament de l’any 2004, i que era diferent al traçat previst a les normes subsidiàries
de l’any 1995.
34. Indiqui si coneixia que per poder tenir parcel·les edificables de la seva propietat a la
UA4, aquestes havien de donar a vial, i que amb l’antic traçat aquestes parcel·les no
tenien façana a vial.
35. Indiqui el motiu pel qual el projecte d’urbanització que va presentar a l’Ajuntament de
la Tallada els anys 2000 i 2004 contravenia la línia d’afectació de la llei de carreteres de
25 metres.
36. Indiqui per quin motiu l’any 2004 va tornar a presentar el mateix projecte
d’urbanització a l’Ajuntament per la seva aprovació, coincidint temporalment amb
l’inici de les obres de la UA4 A per l’empresa La Tallada Mar, SL.
37. Indiqui com és que no va interposar les accions legals en defensa de la seva propietat
mitjançant interdictes quan es van executar els serveis a la seva propietat situada a la
part sud de la UA4 B.
38. Indiqui si coneixia que la promoció de la UA4 A era mitjançant el sistema de
compensació, i per tant, d’iniciativa privada.
39. Indiqui si va percebre algun tipus de compensació de l’empresa La Tallada Mar, SL, per
deixar passar serveis per part de la seva propietat.
40. Indiqui si Endesa li va sol·licitar autorització per soterrar una línia elèctrica en part de la
seva propietat.
41. Indiqui si va rebre alguna compensació econòmica d’Endesa.
42. En referència a la modificació del POUM que va suprimir la unitat d’actuació UA4 B i
que va transformar tot aquest sòl en urbà, indiqui si és coneixedor que s’ha estalviat la
tramitació d’un projecte de reparcel·lació i d’un projecte d’urbanització, amb tot el que
això comporta.
43. Indiqui si coneix que gràcies al POUM s’ha estalviat el següent; cedir gratuïtament a
l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del
polígon d’actuació urbanística; repartir equitativament els beneficis i les càrregues
derivats del planejament urbanístic; cedir a l’ajuntament o a l’administració que
pertoqui, d’una manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel planejament
urbanístic per als sistemes urbanístics locals inclòs en l’àmbit d’actuació urbanística en
què siguin compresos els terrenys; cedir a l’ajuntament o a l’administració que
pertoqui, d’una manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a l’execució dels
sistemes urbanístics generals que el planejament urbanístic general inclogui en l’àmbit
d’actuació urbanística en què els terrenys siguin compresos o en què estiguin adscrits
per a l’obtenció del sòl; costejar i, si s’escau, executar i cedir a l’ajuntament o a
l’administració que pertoqui, amb el sòl corresponent, totes les obres d’urbanització
previstes en l’actuació, com també les infraestructures de connexió amb les xarxes
generals de serveis i les d’ampliació i reforçament de les existents fora de l’actuació
que aquesta demani per les dimensions i les característiques específiques; edificar els
solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic; executar en els terminis
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44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.

establerts pel planejament urbanístic la construcció de l’habitatge protegit que
eventualment els correspongui; i, en el seu cas, conservar les obres d’urbanització.
Indiqui si és coneixedor dels costos que li hauria representat executar la unitat
d’actuació.
Indiqui si és coneixedor de l’edificabilitat legal que podia tenir amb la unitat d’actuació
4 i quina edificabilitat legal té després de l’aprovació del POUM.
Indiqui si és coneixedor que les seves parcel·les tenen la condició de solar, amb la
majoria de serveis executats i el carrer amb paviment d’asfalt executat.
Indiqui si coneix que la seva parcel·la abans del POUM tenia la línia d’edificació a 25
metres, i que després del POUM aquesta distància s’ha reduït a 15 metres.
Indiqui si va manifestar a l’Ajuntament i als arquitectes redactors que estava d’acord
amb el POUM abans de la seva aprovació definitiva, i si l’ha impugnat en via
contenciosa administrativa.
Indiqui si en les negociacions per a l’aprovació del POUM va assistir a reunions a
l’Ajuntament amb els arquitectes redactors i amb el seu advocat.
Indiqui si va formar part del procés de participació ciutadana del POUM.
Indiqui si és coneixedor dels diners que s’ha estalviat gràcies a l’aprovació del POUM de
la Tallada d’Empordà.
Indiqui si estaria disposat a realitzar una modificació del POUM per tornar a la situació
anterior amb la unitat d’actuació, amb la tramitació de la reparcel·lació econòmica i els
ajustos econòmics corresponents per donar compliment als drets i deures legals que
corresponen a les persones propietàries de sòl urbá no consolidat.”

Igualment amb l'empresa TALLADA MAR, SL, també es va trametre un
interrogatori/qüestionari per aclarir els fets, per descartar que aquesta empresa, com a
executora de la urbanització de la UA4A a la part nord del carrer de la Sardana, no hagués
participat d'alguna forma amb la urbanització de la part sud del carrer. Aquesta empresa
tampoc va trametre cap informació a l'Ajuntament.
Les preguntes que es van trametre a l'empresa TALLADA MAR, SL, són:
7. “Durant l’execució de les obres del projecte d’urbanització de la UA4 A, de la Tallada
d’Empordà, es va urbanitzar el carrer de la Sardana, en una part que formava part de
la UA4 A al nord, i una altra part que formava part de la UA4 B per la seva part sud.
Expliqui quina va ser la forma com es va executar aquesta part del vial de la UA4 B.
8. Indiqui si disposava dels permisos i autoritzacions necessaris per urbanitzar aquesta
part del carrer de la Sardana que formava part de la UA4 B.
9. Indiqui si durant l’execució de les obres va rebre algun requeriment de propietaris de la
part sud, concretament del SR. Salvador Falgàs Oller, propietari d’uns terrenys de la
UA4 B, fent referència al fet que estaven urbanitzant una part d’una propietat privada.
10. Indiqui si es va pagar alguna compensació econòmica al Sr. Salvador Falgàs Oller com a
compensació per la compra o adquisició anticipada de la part sud del carrer de la
Sardana.
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11. Indiqui si es va pagar alguna compensació econòmica al Sr. Salvador Falgàs Oller com a
compensació per passar serveis per una part de la seva finca a la UA4 B.
12. Es demana finalment que s’aporti l’acta de replanteig de les obres a l’inici de l’execució
dels treballs d’urbanització, i també el certificat final d’obra segons allò executat.”
Per tant, ni el Sr. Falgàs ni TALLADA MAR, SL, han negat haver participat en les obres
d'urbanització de la part sud del carrer de la Sardana. Tot fa pensar que si no hi haguessin
participat ho haurien fet constar a l'Ajuntament, però no ha estat així.
També s'ha consultat la documentació i correspondència de l'Ajuntament d'aquells anys, i no
s'ha trobat cap queixa o comunicació del Sr. Falgàs a l'Ajuntament en el sentit que no estigués
conforme amb la obertura d'un vial en una propietat seva.
Per tant, amb independència de qui fos l'autor material de les obres, aquestes van ser
consentides i tolerades pel Sr. Falgàs.
Com a conclusió, es plantegen tres possibles hipòtesis sobre l'execució del carrer.





El Sr. Salvador Falgàs Oller havia presentat un projecte d'urbanització de la carpa, i
l'Ajuntament li havia aprovat. Com a conseqüència d'això, el Sr. Falgàs s'hauria cregut
habilitat per obrir i costejar ell mateix el carrer, per tenir les seves parcel·les amb
façana a carrer i que poguessin ser edificables.
L'empresa TALLADA MAR, SL, hauria executat algunes obres a la part sud del carrer de
la Sardana, sense cap tipus d'habilitació legal, per tal de poder connectar la part de la
UA4 A amb el nucli de la Tallada.
El Sr. Salvador Falgàs Oller i l'empresa LA TALLADA MAR, SL, haurien acordat executar
de forma conjunta la part sud del carrer de la Sardana, i així haurien aconseguit els
seus respectius objectius i interessos.

H) LA TRAMITACIÓ DEL POUM DE LA TALLADA
L'equip de govern que va sorgir de les eleccions municipals de l'any 2007, i que era diferent al
que havia governat l'Ajuntament durant les legislatures anteriors, entre les accions que va
engegar va ser la redacció del POUM de la Tallada, un instrument de planejament general que
havia de regular de forma integral la gestió urbanística del municipi en el següents anys en els
seus quatre nuclis de població, la Tallada, Canet, Tor i Marenyà.
El POUM va donar solució a molts dels problemes urbanístics del municipi, i es va tramitar amb
un alt grau de satisfacció i consens. Es va tramitar el procés de participació ciutadana, la fase
de suggeriments i recull de propostes dels veïns, la fase d'aprovació inicial, informació pública,
i informes sectorials de les institucions afectades, la fase d'aprovació provisional, i l'aprovació
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definitiva per la Comissió d'Urbanisme de Girona i posterior publicació al DOGC als efectes de
la seva executivitat.
Un exemple molt clar del consens i bona gestió de l'equip de govern va ser que el POUM no ha
rebut cap impugnació, ni en via administrativa ni en via contenciosa administrativa, doncs es
van incorporar i es van atendre pràcticament la totalitat de peticions formulades per les
persones que hi van participar.
Val a dir que en aquest procés el Sr. Falgàs hi va tenir un paper bastant actiu, doncs va ser
present a les reunions del procés de participació ciutadana del POUM, i va fer un seguiment de
tot el procés de tramitació del POUM.
Quan es va parlar de les al·legacions que va formular el Sr. Falgàs durant la fase d'informació
pública des de l'Ajuntament se'l va citar a les oficines municipals amb data 7 de novembre de
2010, en presència de l'Alcaldessa, Sra. Roser Bagué Paretas, del secretari interventor, Sr. Pere
Servià Pericay, de l'advocat del Sr. Falgàs, Sr. Francisco Muñoz Cameo, i de l'equip redactor del
POUM, Srs. Josep Maria Falcó Huguet i Manel Falcó Huguet, arquitectes.
En aquella reunió es van comentar abastament tots els detalls de la seva parcel·la en relació a
les normes subsidiàries i a la nova regulació en el POUM, la qual era molt més avantatjosa per
al Sr. Falgàs que en la situació anterior, i se'l va convidar a reflexionar sobre la proposta.
Uns dies més tard el Sr. Falgàs va comunicar als Srs. Falcó Huguet la seva conformitat amb la
nova proposta del POUM. Cal insistir que el Sr. Falgàs no ha impugnat el POUM ni en via
administrativa ni en via judicial contenciosa administrativa.
Segons l’informe tècnic dels arquitectes Sr. Falcó Huguet, el POUM millorava notablement
l’aprofitament de la parcel·la del Sr. Falgàs respecte l’anterior planejament pels següents
motius:
1. Aprofitament urbanístic de la propietat del Sr. Falgàs segons POUM aprovat
El vigent Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de La Tallada d'Empordà va ser
aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en sessió de 27 de juliol de 2011
(DOGC núm. 6013 de 25/11/2011).
ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ (0.3.1). POUM 2011
El POUM contempla la propietat del Sr. Falgàs com a Sòl urbà sense àmbit d'actuació
atravessada per un vial (carrer de la Sardana) i amb les àrees d'aprofitament amb la
qualificació de zona d'"Edificació aïllada", clau 5b regulada per l'article 122 de les Normes
urbanístiques.
A partir d'aquesta reglamentació obtenim l'aprofitament urbanístic de la propietat del
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Sr. Falgàs:
- Superfície inicial propietat Sr. Falgàs : 5.147 m2sl
- Superfície vial carrer de la Sardana
: 560 m2sl
- Superfície vial carretera C-31
: 522 m2sl
- Superfície cessió 10% aprofitament mig
: 0 m2sl
- Superfície aprofitament privat (sòl) : 4.065 m2sl
Superfície aprofitament H lliure 4.065 m2sl
Superfície aprofitament HPP 0 m2sl
- Edificabilitat neta s'ap. privat (4.065 m2sl x 0,50 m2st/m2sl) : 2.032 m2st
Edificabilitat per H lliure 2.032 m2st
Edificabilitat per HPP 0 m2st
En conseqüència, l'aprofitament privat que correspon al Sr. Falgàs amb el vigent POUM és de
4.065 m2sl per habitatge lliure que correspon a una edificabilitat de 2.032 m2st per aquest
mateix ús.

2. Aprofitament urbanístic de la propietat del Sr. Falgàs si el POUM l'hagués inclòs en un àmbit
d'actuació com el de la UA 4B
En el supòsit que l'actual POUM hagués inclòs un àmbit d'actuació equivalent a la de la UA 4B
de les Normes Subsidiàries de Planejament tindríem un Polígon d'Actuació d'acord amb que
defineix l'article 118 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'urbanisme (d'ara endavant TRLUC) vigent a l'aprovació definitiva del POUM, amb
els drets i obligacions que preveu l'esmentat text legal, i deixaria el sòl classificat com a Sòl
urbà no consolidat (art. 31 TRLUC).
L'objecte del Polígon d'actuació és el de repartir beneficis i càrregues derivats de la seva gestió
i execució.
L'àmbit de la UA 4B té una superfície de 20.330 m2 i les obligacions que se'n deriven són les
cessions corresponents a sistemes (carrer de la Sardana i plaça de la Generalitat) i al 10 per
cent de l'aprofitament urbanístic d'acord amb l'article 43 TRLUC, així com assumir els costos de
la seva gestió i execució.
La superfície edificable tindrà la mateixa qualificació i el seu aprofitament privat serà del 90
per cent, d'acord amb allò que disposa l'article 40 del TRLUC per a sòl no consolidat.
ÀMBIT D'ACTUACIÓ GRAFIAT SOBRE POUM 2011
Així doncs, si el terreny propietat del Sr. Falgàs es trobés inclòs en un àmbit d'actuació com la
UA 4B presentaria les següents característiques:
- Classificació del sòl
: Sòl urbà No consolidat.
- Superfície total UA 4B
: 20.330 m2sl.
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- Superfície parcel·lable
: 16.968 m2sl (83,46%)
- Cessions sistemes vialitat i z.v.
: 3.362 m2sl (16,54%)
- Cessions 10% aprofitament mig (art. 43 TRLUC)
: 1.697 m2sl ( 8,35%)
- Superfície total cessions
: 5.059 m2sl (24,89%)
- Superfície aprofitament privat (sòl)
: 15.271 m2sl (83,46%)
Superfície aprofitament privat H lliure (70%) 10.690 m2sl
Superfície aprofitament privat HPP (30%) 4.581 m2sl
- Edificabilitat neta s'ap. privat (15.271 m2sl x 0,50 m2st/m2sl) : 7.635 m2st
Edificabilitat per H lliure (70%) 5.345 m2st
Edificabilitat per HPP (30%) 2.290 m2st
A partir d'aquest paràmetres obtindrem l'aprofitament urbanístic de la propietat del Sr. Falgàs:
- Superfície propietat Sr. Falgàs
: 5.147 m2sl
- Participació en la UA4B
: 25,32%
- Total superfície cessions 24,89%
: 1.281 m2sl
- Superfície aprofitament privat (sòl)
: 3.866 m2sl
Superfície aprofitament privat H lliure 2.706 m2sl
Superfície aprofitament privat HPP 1.160 m2sl
- Edificabilitat neta s'ap. Privat (3.866 m2sl x 0,50 m2st/m2sl) : 1.933 m2st
Edificabilitat per H lliure (70%) 1.353 m2st
Edificabilitat per HPP (30%) 580 m2st
En conseqüència, l'aprofitament que correspon al Sr. Falgàs en l'àmbit d'actuació és de 2.706
m2sl per habitatge lliure més 1.160 m2sl per HPP, amb un total de 3.866 m2sl, que
corresponen a unes edificabilitats 1.353 m2st per habitatge lliure, 580 m2st per HHP, amb un
total de 1.933 m2st.

3. Costos que hauria representat al Sr. Falgàs executar la seva part de la UA-4B
Per al càlcul de l'estimació de costos que haurien representat al Sr. Falgàs la participació en la
urbanització de l'àmbit de la UA 4B haurem de calcular el percentatge que li pertoca en funció
de la seva participació dintre l'àmbit d'actuació segons els drets que li corresponen per la finca
aportada. Per altre part, calcularem el cost global d'urbanització del sector en base a la
superfície de vials a urbanitzar multiplicat pel preu unitari d'urbanització obtingut en base a la
publicació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya "Manual per a l'obtenció simplificada de
pressupostos d'execució material" per a projectes d'urbanització. A aquest import caldrà
afegir-hi les despeses corresponents als honoraris tècnics i direcció d'obres del projecte
d'urbanització, projecte de reparcel·lació, despeses materials, permisos, ...
Preu d'execució material unitari d'urbanització = M x Cg x Ct x Cq x Cu.
en el qual
Mb (mòdul bàsic) = 490 €
Cg (coef. geogràfic) = 0,95
Ct (coef. tipologia) = 1,20
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Cq (coef. qualitat) = 1,00
Cu (coef. d'ús) = 0,30
Preu unitari = 490 x 0,95 x 1,20 x 1,00 x 0,30 = 167,58 €/m2.
Superfície a urbanitzar = 3.362 m2.
Pressupost d'execució material 167,58 €/m2x3.362m2 = 563.404 €
13% Despeses generals
= 73.243 €
6% Benefici industrial
= 33.704 €
670.451 €
21% IVA
140.795 €
811.246 €
Honoraris tècnics de projecte, direcció d'obres,
projecte de reparcel·lació, despeses notarials,
permisos, ... (15%)
= 121.687 €
TOTAL
932.933 €
Aquest import representa un cost unitari de 277,49 €/m2 urbanitzat.
La participació del Sr. Falgàs en l’àmbit d’actuació és del 25,32%, en conseqüència,
l'import de les despeses d'urbanització que li corresponen serà de:
25,32% s/932.933 € = 236.219 €

4. Comparativa on es reflecteixi costos i cessions de la propietat del Sr. Falgàs en cas de ser
inclosa en àmbit d'actuació com UA 4B o segons el POUM aprovat que no s'inclou en àmbit
d'actuació
En el cas de l'assenyalament d’un àmbit d'actuació UA 4B les cessions a efectuar serien la que
corresponen al vial del carrer de la Sardana i la zona verda assenyalada a la plaça de la
Generalitat, a més a més del 10 per cent d'aprofitament mig del sector.
Les superfícies d'aquestes afectacions en la totalitat del sector son de:
- Sistemes
: 3.362 m2sl
- 10% aprofitament mig
: 1.697 m2sl
Donat que la participació del Sr. Falgàs en l’àmbit d’actuació és del 25,32% (veure
apartat 5.2), les cessions que li corresponen seran:
- Sistemes 25,32% x 3.362 m2sl
= 851 m2sl
- 10% AM 25,32% x 1.697 m2sl = 430 m2sl
TOTAL
= 1.281 m2sl
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Per altre banda, les cessions que ha de comportar el nou POUM al Sr. Falgàs seran les que
corresponen al tram de carrer de la Sardana que travessa la seva propietat inicial, més la part
de vial que correspon a l'ampliació de la carretera C-31 de la Bisbal a Figueres. En no estar
inclòs en un àmbit d'actuació no li corresponen cessions en concepte del 10% d'aprofitament
mig.
CESSIONS SEGONS POUM
La superfície d'aquestes afectacions és de:
- Carrer de la Sardana = 560 m2
- Carretera C-31
= 522 m2
TOTAL
1.082 m2sl
D'acord amb el POUM vigent els costos d'urbanització a suportar pel Sr. Falgàs, i donat que el
carrer de la Sardana està ja urbanitzat, serien els que corresponen al màxim del 90% de
contribucions especials de la urbanització de la part de vialitat a cedir al costat de la carretera
C-31 de La Bisbal a Figueres. Aplicant els mateixos valors unitaris que hem fet servir
anteriorment per al càlcul d'urbanització en el cas del carrer de la Sardana obtindrem:
522 m2 x 277,49 €/m2 x 0,90 = 130.365 €
A la vista del que hem analitzat fins ara, podem establir la comparativa entre costos i cessions
en els casos d'estar o no inclosos els terrenys propietat del Sr. Falgàs en un àmbit d'actuació
com la UA-4B o de no estar inclosos en àmbit d'actuació (vigent POUM), la qual queda
reflectida en els següents quadres.
QUADRE DE CESSIONS I APROFITAMENTS Sr. FALGÀS
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A la vista d'això podem establir que el Sr. Falgàs té una repercussió de 1.281 - 1.082 = 199 m2
menys de cessions en el cas del planejament establert en el vigent POUM. En conseqüència, té
aquesta superfície de més en terreny edificable destacant, a més a més, que en el cas del
vigent POUM tot el terreny edificable és per a habitatge lliure, mentres que si està en àmbit
d'actuació el 30 per cent haurà de ser HPP amb valor significativament inferior. Si
quantifiquem amb sostre edificable, el POUM aprovat atorga a la propietat del Sr. Falgàs 99
m2 més de sostre (2032-1933) i l'estalvi de no haver-ne de destinar el 30% per HPP.
QUADRE DE COSTOS I DESPESES Sr. FALGÀS

A la vista dels costos calculats, la participació del Sr. Falgàs és 236.219 - 130.365 = 105.854 €
inferior en la solució de planejament de l'actual POUM.
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5. Estalvi obtingut gràcies al POUM
D'acord amb el que hem dit en el punt anterior l'estalvi obtingut amb la solució del
POUM aprovat, al no incloure els terrenys del Sr. Falgàs en un sector d'actuació amb
l'àmbit de la UA-4B:
a) Al Sr. Falgàs li corresponen 199 m2 menys de cessions.
b) Al Sr. Falgàs li corresponen 199 m2 més de sòl privat.
c) Al Sr. Falgàs li corresponen 99 m2 més de sostre edificable (un 5,12% més).
d) En el terreny edificable no té l'obligació de destinar un 30% a HPP, podent
destinar-se la totalitat a habitatge lliure amb un benefici econòmic superior.
e) Els costos i despeses d'urbanització se li redueixen en 105.854 €.
f) L'edificació pot ser immediata, estalviant-se de fer el projecte de reparcel·lació i gestió
corresponent a un àmbit d'actuació.
El POUM no ha estat impugnat en via contenciosa administrativa.
El POUM ha donat solució a la problemàtica de la zona B de la UA4, amb un carrer ja executat,
carrer que passa per la propietat del Sr. Falgàs i d’altres propietaris.
El POUM ha modificat la línia d’edificació de la llei de carreteres passant a 15m i beneficiant el
Sr. Falgàs.
Com a conseqüència de l’aprovació del POUM, els altres propietaris de la UA4 s’han quedat
igual que abans, amb les construccions que ja hi tenien, i amb l’alliberament de contribuir a les
càrregues del sòl urbà no consolidat. L’excepció han estat els dos propietaris afectats pel vial
del carrer de la Sardana, als quals s’ha afavorit considerablement en especial atenció
precisament a l’ocupació del carrer materialitzat físicament abans del POUM.
El Sr. Falgàs sembla fer seva aquella màxima que aprofitant-se de les situacions privatitza els
beneficis, i socialitza les pèrdues. Maximitza beneficis perquè accepta de bon grat les millores
introduïdes en el POUM, les obres executades a la part sud del carrer de la Sardana,
l’exempció de pagament del 10% d’aprofitament mig, i resta d’obligacions de propietaris de sòl
urbà no consolidat, se li tornen els diners a compte per la UA4, i socialitza les pèrdues perquè
diu que se li ha expropiat un terreny sense pagar-li, quan n’ha tret molt més a canvi.
Des de març de 2003 fins a 2010, que va presentar la queixa per l’asfaltatge del carrer de la
Sardana, que el Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya va asfaltar el
carrer va tenir molt temps de protestar i emprendre totes les accions civils derivades de la
suposada ocupació de la seva part de vial.
I) LA RECLAMACIÓ DEL SR. SALVADOR FALGÀS
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Amb data 25 de juliol de 2014 i registre d’entrada número 400 el Sr. Salvador Falgàs Oller ha
presentat una reclamació de responsabilitat patrimonial a l’Ajuntament de la Tallada
d’Empordà.
En el seu escrit de reclamació realitza un seguit de manifestacions, per arribar als següents
fonaments de dret i peticions:

ACORD DE DESESTIMACIÓ DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE
SALVADOR FALGÀS OLLER.
INDEX
1.- ANTECEDENTS DE FET
A) INFORMACIÓ GENERAL
B) CRONOLOGIA CONJUNTA DELS FETS
C) LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 1995
D) L'ADQUISICIÓ D'UN TERRENY A LA PLAÇA CONSTITUCIÓ
E) LA TRAMITACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UA4A DE LA TALLADA
F) LA TRAMITACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA CARPA
G) L’EXECUCIÓ D’OBRES A LA PART SUD DEL CARRER DE LA SARDANA
H) LA TRAMITACIÓ DEL POUM DE LA TALLADA
I) LA RECLAMACIÓ DEL SR. SALVADOR FALGÀS
2.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
A) SOBRE LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL EN GENERAL
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B) SOBRE LA VALORACIÓ DE LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL APLICABLE AL PRESENT
EXPEDIENT
C) SOBRE ELS DEURES DELS PROPIETARIS DE SÒL URBÀ CONSOLIDAT
D) EFECTES SOBRE TERCERES PERSONES
3.- CONCLUSIONS DE L’INSTRUCTOR
4.- FONAMENTS DE DRET I CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA
5.- ACORD

1.- ANTECEDENTS DE FET
A) INFORMACIÓ GENERAL
La present proposta de resolució es redacta a partir de la documentació obtinguda dels
expedients que consten a l’arxiu municipal. S’ha realitzat una recerca exhaustiva i minuciosa
de documentació per permetre obtenir la màxima informació possible per la resolució de
l’expedient.
Degut a la gran quantitat d’informació escrita i gràfica de tots els expedients consultats, s’ha
elaborat un índex, i en els annexos s’ha fet constar la informació més rellevant de cadascun
dels expedients, en especial la que té transcendència per a la resolució de la reclamació del Sr.
Falgàs. La resta de documentació es troba a l’Ajuntament per poder ser consultada per les
persones interessades en l’expedient en el cas que ho considerin oportú.
B) CRONOLOGIA CONJUNTA DELS FETS
Per tal de poder visualitzar temporalment els fets relacionats amb la reclamació del Sr. Falgàs,
a continuació es citen breument els fets que apareixen en els diferents expedients.
DATA
31/01/1996
27/04/2001
11/05/2001
11/05/2001
31/05/2001
13/09/2001

FET
Aprovació de les normes subsidiàries de planejament de la Tallada d’Empordà
El Sr. Falgàs presenta el projecte d’urbanització de la carpa a l’Ajuntament
Acord del Ple de l’Ajuntament d’aprovació inicial del projecte d’urbanització de
la carpa
Acord del Ple de l’Ajuntament d’inici d’expedient per a l’adquisició de terrenys
vora la plaça Constitució
Publicació al BOP de Girona de l’anunci d’informació pública de l’acord
d’aprovació inicial del projecte d’urbanització de la carpa
Acord del Ple d’aprovació inicial de la proposta de modificació de les normes
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03/10/2001
03/10/2001
04/10/01
22/11/01
31/05/02
12/09/02
14/03/03
03/04/03
24/09/04
25/10/04
17/12/04
Juny 2014

subsidiàries de planejament en l’àmbit de la UA4
Publicació de l’acord al BOP de Girona de l’aprovació inicial de la proposta de
modificació de les normes subsidiàries de planejament en l’àmbit de la UA4
El Ple de l'Ajuntament aprova definitivament l'expedient per adquisició d'una
finca a la plaça Constitució de la Tallada
L'Ajuntament requereix al Sr. Salvador Falgàs Oller el pagament de 800.000
ptes (4.808,10 euros) per l'adquisició d'una finca a la plaça Constitució
El Ple de l'Ajuntament aprova provisionalment la modificació puntual de les
normes subsidiàries
El Ple de l'Ajuntament aprova el text refós de la modificació puntual de les
normes subsidiàries de la Tallada, sector UA4
Publicació al DOGC de l'aprovació de la modificació puntual de les normes
subsidiàries de la Tallada, sector UA4
El Ple de l'Ajuntament aprova inicialment el projecte d'urbanització de la UA4A
de la Tallada
Es publica al BOP de Girona l'anunci d'aprovació inicial del projecte
d'urbanització de la UA4A de la Tallada
Aprovació inicial del projecte d'urbanització de la carpa
Es publica al BOP de Girona anunci d'informació pública de l'aprovació inicial
del projecte d'urbanització de la carpa
Publicació al BOP de l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la
carpa
L'Ajuntament retorna les 800.000 ptes, o sigui 4.808,10 euros, més els
interessos legals corresponents, al Sr. Salvador Falgàs Oller

C) LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 1995
El 31 de gener de 1996 s'aproven les normes subsidiàries de planejament de la Tallada
d'Empordà, i en elles s’estableix que les unitats d’actuació es realitzaran preferentment per
polígons complets, i preferentment pel sistema de compensació.
La UA4 queda definida gràficament com una sola unitat, en clau 4a, que permet parcel·les
mínimes de 400 metres i 15 metres de façana.
El 13 de setembre de 2001 el Ple de l'Ajuntament aprova inicialment el projecte de rectificació
de la UA4. El text de l'acord del Ple es reprodueix literalment a continuació:
“Acte seguit es va posar a la consideració del Ple el projecte de modificació
puntual de la normativa reguladora de la Unitat d’Actuació Urbanística núm. 4, en el sector de
La Tallada (entre la Crta. de Figueres i el carrer Sant Joan Pla de Corts).
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El Ple la troba correcte i adient amb les previsions urbanístiques del sector i, considerant que
aquesta modificació constitueix sens dubte una considerable millora en els serveis que es
preveuen implantar i en la tipologia edificatoria de la zona, acorda per unanimitat aprovar-lo
amb caràcter inicial i exposar-lo al públic durant el termini de 30 dies, mitjançant la publicació
d’edicte en el B.O.P. de Girona.”
El 3 d'octubre de 2001 es publica anunci en el BOP de Girona sobre l’aprovació inicial de la
modificació puntual de les normes subsidiàries. El text literal de la publicació és el següent:
“Bop de 3/10/2001, Núm. 10.093
AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
Edicte
...
Aprovat inicialment pel Ple, en sessió celebrada el dia 13 de setembre de 2001, el projecte de
modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament, referit específicament a la
Unitat d’Actuació 4, estarà exposat al públic a les oficines municipals durant el termini de 30
dies, per tal que les persones interessades puguin examinar-lo i presentar, per escrit, les
observacions o al·legacions que considerin convenients.
La Tallada, 21 de setembre de 2001.
L’Alcalde. Signat: Narcís Gibrat i Juanola.”
El 22 de novembre de 2001 el Ple de l'Ajuntament acorda l'aprovació provisional de la
modificació de les normes subsidiàries de planejament referit a la UA4. El text literal de l'acord
és el següent:
“Aprovació provisional de la modificació puntual de les NN.SS. de Planejament. Sector UAU 4.Es va informar que durant el termini d’un mes en què havia estat exposat al públic el projecte
de modificació puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament, al sector de la UAU 4, no
s’ha presentat cap al.legació, per la qual cosa es pot acordar la seva aprovació provisional.
Examinat novament el projecte, el Ple va acordar per unanimitat:
1.- Aprovar amb caràcter provisional el projecte de modificació puntual de la UAU 4, dins el
nucli urbà de La Tallada.
2.- Trametre’l a la Comissió d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva.”
El 31 de maig de 2002 el Ple de l'Ajuntament aprova el text refós de la modificació puntual de
les normes subsidiàries de planejament, referit a la UA4 de la Tallada d'Empordà.
El 12 de setembre de 2002 surt publicada al DOGC l’aprovació de la modificació puntual de les
normes subsidiàries de la normativa de la unitat d’actuació número 4 de la Tallada, després de
tota la tramitació municipal corresponent.
En essència els canvis que comporta la modificació puntual són:
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Es divideix la zona A de la zona B.
Es rectifica el traçat del vial, que coincideix amb l’emplaçament actual.
A la zona B no es modifica la tipologia edificatòria.
A la zona A l’edificació es fa en parcel·la mínima de 240 metres, en filera, i façana 11
metres.

A l'annex II d'aquest informe s'adjunta la memòria i plànols de la modificació puntual.
Respecte la tramitació de la modificació puntual no s'observa res d'especial, si bé la seva
motivació va ser l'adequació de les alineacions del vial a les necessitats de l'empresa LA
TALLADA MAR, SL, per poder executar la posterior UA4A, i del Sr. Salvador Falgàs Oller.
A aquest efecte cal dir que el Sr. Falgàs, molt abans de la tramitació de la modificació puntual,
concretament l'any 1999, ja havia redactat el projecte d'urbanització de la carpa, que només
tenia en compte la seva propietat, i que obviava completament la resta de propietaris de la
UA4, sense respectar que el projecte d'urbanització havia d'afectar tots els propietaris de la
UA4, no només la seva parcel·la, i sense respectar tampoc que abans de tramitar un projecte
d'urbanització calia la formulació, tramitació i aprovació de la modificació puntual de les
normes subsidiàries i el projecte de reparcel·lació, amb el corresponent repartiment de
beneficis i càrregues, cessions obligatòries, etc.
El projecte redactat tampoc complia amb les alineacions del vial previst a les normes
subsidiàries de 1995.
D) L'ADQUISICIÓ D'UN TERRENY A LA PLAÇA CONSTITUCIÓ
El terreny adquirit al Sr. Pere Falgàs Oller formava part de la UA4 inicialment i també després
de la modificació puntual de les normes subsidiàries.
L'Ajuntament de la Tallada i el Sr. Pere Falgàs Oller van acordar la compravenda d'un terreny
situat a la Plaça Constitució de la Tallada. L'Ajuntament va comprar, i el Sr. Pere Falgàs Oller va
vendre, un terreny per destinar-lo a ampliació de la Plaça Constitució.
El dia 11 de maig de 2001 es va iniciar l'expedient per l'adquisició de terrenys vora la Plaça de
la Constitució. El text de l'acord que va aprovar el Ple de l'Ajuntament diu el següent:
“Atès que l'Ajuntament de La Tallada d’Empordà necessita adquirir urgentment
un terreny per destinar-lo a l’ampliació de la plaça de la Constitució i de l’Església, que ja està
prevista a les Normes Subsidiàries de Planejament de La Tallada, amb una superfície
aproximada de 590 m2 , propietat del Sr. Pere Falgas i Oller.
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Atès que és procedent que el tècnic municipal, el secretari i l'interventor emetin informes i, una
vegada s'hagin emès, amb el dictamen previ de la comissió informativa d’Hisenda es proposi al
ple de la corporació l'adquisició d'un terreny amb el destí anteriorment esmentat.
Vist el que disposen els articles 190.3.a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim
local de Catalunya i 30.1.a) del Reglament del patrimoni dels ens locals (aprovat per Decret
336/1988, de 17 d'octubre).
El Ple, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, acorda per unanimitat:
1. Incoar expedient per l'adquisició d'un terreny per destinar-lo a l’ampliació de la Plaça de la
Constitució.
Que pel tècnic municipal i per la secretaria i la intervenció, s'emetin els respectius informes i, un
cop tramitats, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d’Hisenda es proposi al Ple de
la corporació perquè adopti l'acord que estimi més convenient.”
Després de la tramitació corresponent, el Ple de l'Ajuntament va acordar l'aprovació definitiva,
en sessió de 3 d'octubre de 2001, per a l'adquisició de la finca a la Plaça Constitució. El text de
l'acord diu literalment el següent:
“Atès l'expedient tramitat per a l'adquisició, mitjançant contractació pel
procediment negociat, d'un terreny propietat del Sr. PERE FALGAS I OLLER per destinar-lo a
l’ampliació de la Pla. de l’Església i Pl. Generalitat.
Atès que l'òrgan que té atribuïda la competència per a l'adquisició de béns, tenint en compte la
quantia de la valoració realitzades i el preu del solar en qüestió, és el ple de la corporació.
Vist l'informe de l'arquitecte tècnic municipal, on l'estimació sobre la valoració de l'immoble la
fixa en DOS MILIONS de pessetes, i considera el terreny idoni per a la finalitat pública que ha
de destinar-se, reuneix els requisits necessaris per aquest fi, sobretot si tenim en compte les
actuals limitacions del mercat immobiliari que aconsellen que la seva adquisició es faci
mitjançant contractació pel procediment negociat.
Vistos els informes emesos a l'efecte per l'interventor i secretari de la corporació que justifica
l'excepció de no promoure licitació i indicant, per altra banda, que la tramitació fins ara
realitzada s'ajusta a la legislació que li és d'aplicació al supòsit que s'examina, així com de
l'existència de suficient consignació pressupostària per fer front al pagament de l'esmentat
terreny.
Vistos els articles 21.1.p) i 22.2.o) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local; articles 190, 262, 268, 270 i concordants de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal
i de règim local de Catalunya; 28, 30 i 119 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat
per Decret 336/1988, de 17 d'octubre; 183 c) de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes
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de les administracions públiques i l'informe del Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya.
Vist l’informe favorable de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, emès el dia 10 de juliol del 2001.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat:
Aprovar l’expedient tramitat per a l’adquisició de la finca que més endavant es descriu,
actualment propietat del Sr. Pere Falgas i Oller, per l’import total de DOS MILIONS de pessetes
(2.000.000.-).
Destinar el bé adquirit, qualificat com a sòl urbà, a l’ampliació de la Plaça de l’Església i Plaça
de la Generalitat.
La seva descripció registral és la següent: Finca urbana anomenada Hort Vell, situada entre la
Plaça de la Generalitat i passeig de l’Església, amb una superficie aproximada de 590 m2
(encara que a l’escriptura consten 546 m2). Limita a l’est amb Miquel de Salomó; al sud amb
via pública; a l’oest amb carrer o plaça i al nord amb la prolongació del mateix carrer. Inscrit en
el Registre de la Propietat de La Bisbal al volum 1436, llibre 24, foli 203, finca 864.
3.- Disposar que la despesa que es deriva de l'acord anterior, vagi a càrrec a la partida
01.1.511.610 del vigent pressupost municipal segons informe de l'interventor.
4.- Facultar l'alcalde perquè en nom i representació de l'ajuntament, subscrigui els documents
públics o privats que siguin necessaris en ordre a l'execució de l'acordat anteriorment i
especialment per formalitzar-lo en escriptura pública.”
Segons es desprèn de la documentació examinada, el Sr. Salvador Falgàs Oller va pagar
800.000 ptes, i l'empresa TALLADA MAR, SL va pagar 1.200.000 ptes, que van servir per fer al
pagament del terreny.
Anys més tard, el Sr. Salvador Falgàs Oller va reclamar aquestes 800.000 ptes (4.808,10 euros)
a l'Ajuntament, doncs entenia que la UA4 no s'havia desenvolupat i el pagament a compte de
la tramitació s'havia de retornar.
Després d’una reclamació judicial de Salvador Falgàs Oller a l’Ajuntament, s’acaba arribant a
un acord i l’Ajuntament retorna els 4.808,10 euros més interessos al Sr. Salvador Falgàs Oller.
El resultat final de tot això és que el Sr. Salvador Falgàs no ha pagat la compra de la plaça, i no
va realitzar cap aportació en desenvolupament de la UA4 de la Tallada, ni en la seva versió
inicial com a UA4, ni després de la modificació puntual de les normes subsidiàries a la zona
UA4B, a la que ell té la seva parcel·la.
El seu germà Pere Falgàs Oller va cobrar de l'Ajuntament l'adquisició de la finca de la plaça, i el
Sr. Salvador Falgàs Oller no ha participat en les despeses de gestió de la ua4 B de la Tallada.
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E) LA TRAMITACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UA4 A DE LA TALLADA
El 14 de març de 2003 el Ple de l’Ajuntament aprova de forma inicial el projecte d’urbanització
de la UA4A. El text de l'acord diu literalment el següent:
“Aprovació inicial Projecte Urbanització UA-4. Tal com constava a l’ordre del dia, en primer lloc
es va posar a disposició del Ple el projecte d’urbanització de la Unitat d’actuació urbanística 4,
al sector del carrer Sant Joan de Pladecorts, presentat per l’empresa La Tallada Mar S.L.i
redactat per l’Enginyer Industrial Javier Penalba Sedó.
El Ple el troba correcte i d’acord amb les previsions i estipulacions de les Normes Subsidiàries
del Planejament del municipi i acorda per unanimitat:
1.- Aprovar amb caràcter inicial el citat Projecte d’Urbanització de la Unitat d’actuació
urbanística 4.
2.- Exposar-lo al públic durant el termini de 30 dies, mitjançant edicte publicat en el butlletí
oficial de la província, per tal que les persones interessades puguin examinar-lo i presentar, per
escrit, les observacions o al·legacions que considerin convenients.”
El 3 d'abril de 2003 es publica al BOP de Girona l'anunci d'aprovació inicial del projecte
d'urbanització de la UA4A de la Tallada. L'Anunci diu literalment:
“Núm. 3.454
AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
Edicte
...
L’Ajuntament en Ple, en sessió del dia 14 de març de 2003, acordà per unanimitat aprovar
inicialment el Projecte d’urbanització de la Unitat d’actuació urbanística 4, zona A, del nucli de
La Tallada d’Empordà. L’expedient i el projecte se sotmet a informació pública pel termini de 30
dies a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el B.O.P. de Girona, per tal que les
persones , interessades puguin examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin
convenients.
La Tallada, 19 de març de 2003.
L’Alcalde. Signat: Narcís Gibrat i Juanola.”
Si s'observa amb deteniment l'annex III, relatiu al projecte d'urbanització de la UA4 A de la
Tallada, tant a la seva part escrita com gràfica, s'arriba a la conclusió que aquest projecte es
refereix única i exclusivament a l'espai físic de la UA4 A, de manera que només contempla la
urbanització de la part nord del carrer de la Sardana, excloent la seva part sud, la que
correspondria haver executat a la UA4 B.
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A la part escrita del projecte tampoc es fa referència a cap cessió anticipada de la part sud del
carrer de la Sardana, ni hi ha cap tipus de previsió per tal que els futurs veïns de la UA4 A
tinguessin connexió amb el nucli urbà de la Tallada per aquest vial.
Consultats els plànols de serveis d'enllumenat, clavegueram, abastament d'aigua potable, i
telefonia, no hi ha cap previsió d'execució de serveis a la part sud del carrer de la Sardana, per
tant, semblaria a la vista d'aquest projecte d'urbanització que no es realitzava cap actuació a la
UA4 B de cap tipus.
F) LA TRAMITACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA CARPA
Per començar aclarirem la nomenclatura del que volem dir quan es fa referència a la carpa. Es
tracta de l'espai físic coincident amb la parcel·la física del Sr. Falgàs. Si revisem la
documentació gràfica del seu projecte d'urbanització es pot veure clarament com no afecta la
totalitat de la UA4 B, sinó només a la seva parcel·la.
El 27 d'abril de 2001 el Sr. Falgàs presenta a l'Ajuntament el projecte d’urbanització de la
carpa. Es tracta d'un projecte d'urbanització signat l'any 1999 pel mateix Sr. Falgàs, que té la
professió d'aparellador, per tant, a la vegada té la condició de propietari, redactor del projecte,
i promotor.
Aquest projecte de l'any 1999 no dibuixa el carrer de la Sardana d'acord amb les previsions de
les normes subsidiàries de 1995, sinó que preveu el traçat del futur carrer de la Sardana segons
el seu traçat actual, d'acord amb la publicació de la modificació de les normes subsidiàries de
la Tallada que es va fer el 12 de setembre de 2002.
Des del punt de vista urbanístic aquesta proposta del Sr. Falgàs no complia amb les previsions
del traçat del carrer que establien les normes subsidiàries, perquè la seva alineació era bastant
diferent.
A la vista dels plànols de les normes subsidiàries i dels plànols del projecte d'urbanització de la
carpa, tot sembla indicar que amb la modificació del traçat del carrer el Sr. Falgàs aconseguiria
que la seva parcel·la tingués façana a carrer en la seva totalitat, cosa que no tindria amb la
previsió de les normes subsidiàries de 1995.
Per altra banda, també és important indicar que el projecte obvia completament les previsions
de la llei de carreteres, i la seva limitació de la línia d'edificació a 25 metres, de manera que si
el projecte s'hagués executat hauria estat un autèntic despropòsit, i enlloc de les 7 parcel·les
que preveia el Sr. Falgàs ni haurien sortit 3 o 4 d'aprofitables, doncs les 3 parcel·les que
dibuixava a la seva finca en la part que limita amb la carretera de Figueres no es podien
construir per l'afectació de 25 metres de la llei de carreteres.
A data d'avui i gràcies a les negociacions de l'Ajuntament de la Tallada d’Empordà amb el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya durant la tramitació del
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POUM de la Tallada, aquesta línia d'afectació s'ha reduït a 15 metres, beneficiant de forma
notable les possibilitats urbanístiques del Sr. Falgàs.
Tornant al projecte d'urbanització de la carpa, l'11 de maig de 2001 el Ple de l'Ajuntament va
aprovar inicialment el projecte d’urbanització de la carpa, un tros de finca de la part sud est de
la UA4, que no estava separada de la resta de la UA4. Amb posterioritat a l'aprovació inicial
d'aquest projecte d'urbanització es va iniciar el projecte de modificació de normes de la UA4,
sense que s’arribés a aprovar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona tal com
demanava l’Ajuntament i el Sr. Falgàs. Es tractava d'una proposta que preveia un sector molt
petit, el del Sr. Falgàs, que no tenia entitat suficient com per poder constituir una unitat
d'actuació independent, i que no tenia façana a carrer, no respectava la línia de 25 metres de
la llei de carreteres, i que en essència no complia amb la normativa vigent.
El text de l'acord del Ple deia literalment el següent:
“Aprovació inicial Projecte urbanització de La Carpa.Finalment es va sotmetre a l’exàmen i aprovació del Ple el Projecte d’Urbanització del Sector La
Carpa, presentat per Salvador Falgas i Oller.
Trobant-lo correcte i d’acord amb les previsions del planejament urbanístic del nucli de La
Talalda, el Ple va acordar per unanimitat aprovar-lo inicialment i exposar-lo al públic durant el
termini de 30 dies als efectes d’exàmen i presentació d’al.legacions.”
El 31 de maig de 2001 es va publicar al BOP de Girona l’anunci d’aprovació inicial del projecte
de la carpa, per un mes. Diu l’anunci que en cas que no es presentin al·legacions aquest acord
esdevindrà definitiu.
El 24 de setembre de 2004 el Ple de l'Ajuntament aprova inicialment el projecte d'urbanització
de la carpa. És el mateix projecte que s'havia presentat i aprovat l’any 2001, amb les mateixes
mancances legals explicades anteriorment. El text de l’acord del Ple diu literalment:
“Aprovació inicial del projecte d’urbanització de la Carpa.- Es va examinar el Projecte
d’urbanització de la Carpa, dins la UA 4, presentat pel Sr. Salvador Falgas i Oller, com a
promotor, per a la seva aprovació.
Una vegada comprovat que s’ajusta a les determinacions de les Normes Subsidiàries de
Planejament de La Tallada, el Ple el va trobar conforme i va adoptar per unanimitat l’acord
següent:
1.- Aprovar inicialment el citat projecte d’urbanització del sector de La Carpa, en el nucli de La
Tallada.
2.- Exposar el projecte i l’expedient al públic durant el termini d’un mes, mitjançant la
publicació d’edicte en el B.O.P. de Girona, per tal que les persones interessades puguin
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examinar-lo i presentar les al.legacions que considerin convenients, les quals seran resoltes per
la Corporació prèviament a l’adopció de l’acord definitiu.”
El 25 d'octubre de 2004 es publica al BOP de Girona l'anunci d'aprovació inicial del projecte
d'urbanització de la carpa, que diu literalment:
“Núm. 10.408
AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
Edicte d’aprovació inicial d’un projecte
Aprovat inicialment, en sessió del dia 24 de setembre de 2004, el Projecte d’urbanització del
sector de La Carpa, al nucli urbà de La Tallada, estarà exposat al públic durant el termini d’un
mes, comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP, per tal que les
persones interessades puguin examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin
convenients.
La Tallada, 13 d’octubre de 2004.
L’Alcalde. Signat: Narcís Gibrat I Juanola.”
La única diferència que es pot apreciar respecte l'any 2001 és que en aquest moment si que
s'havia tramitat la modificació de les normes subsidiàries de 1996, i respecte la UA4 aquesta
s'havia dividit en dos sectors, A i B, i que el traçat del futur carrer de la Sardana s'havia
modificat.
Igualment però es continuava sense respectar la línia d'afectació de 25 metres de la llei de
carreteres, i s'intentava aprovar un projecte d'urbanització d'una part de la UA4 B que
corresponia només a la finca del Sr. Falgàs, obviant la resta de propietaris de la UA4 B, i sense
realitzar cap projecte previ de reparcel·lació ni cap projecte d'urbanització que contemplés a
tots els propietaris afectats.
Tot i que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona es va pronunciar en contra d'una
tramitació d'aquest tipus, el Sr. Falgàs va tornar a presentar el seu projecte d'urbanització a
l'Ajuntament.
El 17 de desembre de 2004 es va aprovar definitivament el projecte d'urbanització de la carpa.
Com a breu comentari al respecte de la tramitació d'aquest projecte d'urbanització, també
crec necessari fer referència a l'actuació del consistori i del Sr. Falgàs en aquell moment.
Tenint en compte que aquell projecte no complia amb les normes més elementals i bàsiques
dels processos d'execució urbanística, sorprèn que l'Ajuntament aprovés aquest seguit de
despropòsits, i que no s'hagi localitzat cap informe desfavorable del secretari interventor ni del
tècnic municipal al respecte d'una actuació tant contrària a dret. El projecte d'urbanització no
es va arribar a executar.
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A dia d'avui no s'ha trobat evidència documental del perquè es va tramitar el projecte
d'urbanització de la carpa. Podria semblar que el Sr. Falgàs va cedir un tros de carrer a canvi de
poder avançar en la urbanització de la seva parcel·la, i mentrestant que l’Ajuntament anés
tramitant una modificació puntual de les normes subsidiàries per transformar aquell sòl com a
sòl urbà consolidat. Insisteixo però que no hi ha cap evidència documental que permeti
acreditar-ho amb certesa.
També es podria pensar que potser la majoria dels propietaris de la UA4 B no tenien intenció
de promoure el seu sector i el Sr. Falgàs si, i per aquest motiu es va fer aquesta tramitació, que
tot i que era manifestament il·legal, a la llarga es podria haver intentat regularitzar (teoria dels
fets consumats).
Finalment i en relació al Sr. Falgàs, aquesta persona és aparellador, actuava com a promotor,
redactor del projecte d'urbanització, i a més amb anterioritat havia estat el tècnic municipal de
l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà.
Per aquest motiu coneixia molt bé el planejament de la Tallada d'Empordà, tenia una perícia i
coneixements especials d'urbanisme per raó de la seva professió, i tot i així, va actuar
tramitant un projecte d'urbanització contrari a les normes més elementals dels processos de
transformació i execució urbanística. Aquest comportament en dret també té un nom.
Considero que caldria que l'Ajuntament valorés, en expedient separat, a nivell de les persones
que van intervenir en el projecte d'urbanització de la carpa, les eventuals responsabilitats
administratives, civils, i fins i tot penals que s'haguessin pogut produir en l'exercici de les seves
funcions, referides a l'alcalde, regidors, secretari interventor, tècnic municipal, i també del Sr.
Salvador Falgàs Oller, com a redactor i promotor del projecte d'urbanització.
G) L’EXECUCIÓ D’OBRES A LA PART SUD DEL CARRER DE LA SARDANA
El desembre de 2004 quan el Ple aprova definitivament el projecte de la carpa, el Sr. Falgàs no
especifica com es farà la cessió del carrer a l’ajuntament. Aprofitant que Tallada Mar passa els
serveis ell no ho impugna ni s’hi oposa, sinó que tramita un projecte il·legal coneixent-ne la
seva il·legalitat. Suposadament ell estaria acceptant tàcitament cedir un tros de la seva
propietat a l’Ajuntament d’avançar en el procés d’execució urbanística.
L'actuació que es va realitzar en aquesta part de carrer no va deixar cap evidència documental
de la seva execució, almenys a nivell municipal. Després d'una minuciosa i exhaustiva recerca
de documentació municipal a l'efecte de determinar com es va executar aquesta part de
carrer, no s'ha trobat cap documentació de referència.
S'han revisat els expedients de contractació de l'època i no hi ha cap encàrrec de l'Ajuntament
a empreses constructores per tal que executessin la part sud del carrer de la Sardana.
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No hi ha constància que l'Ajuntament sol·licités autorització al Sr. Falgàs per realitzar obres
dins la seva propietat.
S'ha examinat la comptabilitat, i no hi ha cap factura a la comptabilitat municipal referent a la
realització d'obres a la part sud del carrer de la Sardana.
No hi ha constància que l'Ajuntament realitzés cap actuació a la part sud del carrer de la
Sardana, no hi ha cap referència a cap acord municipal. No s'han localitzat decrets, ni acords
del Ple o la Junta de Govern Local que hi facin referència.
El projecte d'urbanització de la UA4 A, contempla l'execució de la part nord del carrer de la
Sardana, amb tots els serveis, però no fa cap esment ni a la part escrita ni a la part gràfica
sobre cap actuació a la part sud del carrer de la Sardana.
S'han realitzat consultes a les empreses que van executar subministraments, Telefonica,
Endesa, Gas Natural, per saber si havien executat alguna obra a la part sud del carrer de la
Sardana, amb resposta negativa.
Així mateix s'ha sol·licitat a aquestes empreses si havien pagat algun tipus de compensació al
Sr. Falgàs, per eventual pas de serveis per la seva finca, amb resposta negativa.
Per tant, tot indica que l'Ajuntament no va executar cap obra ni cap subministrament a la part
sud del carrer de la Sardana, i per tant, no va tenir cap tipus de participació en l'execució
d'aquestes obres.
No hi ha constància de l'abast de les obres, però per fotografies de l'època i per fotografies
aèries (google earth) es pot veure com es van marcar les alineacions del carrer i es van
col·locar la rigola i vorades. Es desconeix si es va compactar el carrer, i si hi ha serveis d'algun
tipus. De les fotografies es veu com fins a l'any 2010 aquesta part de carrer no es va
pavimentar.
Durant l’any 2010 el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va
executar les obres de construcció de la carretera C31. Aquestes obres van representar treure
l’antiga carretera C31 del centre del nucli de la Tallada i construir el traçat nou per la banda est
del municipi.
Les obres van durar més d’un any i mig, i es van ocasionar nombroses molèsties als veïns dels
municipis afectats. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques va oferir a
l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà la possibilitat de compensar amb obres d’interès públic
les molèsties ocasionades, i en data 16 de juny de 2010 va acceptar les compensacions
proposades pel Servei de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya, consistents en asfaltar la meitat sud del C/ de la Sardana, la
instal·lació de faroles en diferents punts del municipi, i la repavimentació de part del C/ Major
de Tor.
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En referència al Sr. Falgàs, i a l'inici de l'expedient de reclamació de responsabilitat
patrimonial, l'Ajuntament el va citar per tenir una entrevista amb ell en presència de l'Alcaldia
i Secretaria, doncs es generaven molts dubtes que es volien aclarir personalment amb ell.
El Sr. Falgàs no va voler comparèixer, i va enviar a l'Ajuntament la seva advocada i la seva
esposa, sent infructuosa la trobada perquè no es va poder parlar amb la persona interessada ni
aclarir els dubtes generats.
Al cap d'unes setmanes, i dins la fase de prova de l'expedient, es va trametre un
interrogatori/qüestionari de preguntes al Sr. Falgàs, per escrit, per tal que pogués preparar
amb temps la documentació i informació que li sol·licitava l'Ajuntament per aclarir els fets.
Transcorregut un termini més que raonable per a poder trametre aquesta informació a
l'Ajuntament, no es va rebre resposta de cap tipus per part del Sr. Falgàs.
Les preguntes que es van formular al Sr. Falgàs són:
53. “Indiqui els seus estudis i la seva professió.
54. Indiqui si té coneixements d’urbanisme.
55. Indiqui si és cert que va treballar com a tècnic municipal de l’Ajuntament de la Tallada
d’Empordà i en quin període.
56. Indiqui si vostè ha pagat alguna despesa a compte de la urbanització de la UA 4, o si ha
promogut alguna actuació per desenvolupar legalment aquesta unitat d’actuació.
57. Indiqui si és cert que va presentar un projecte d’urbanització que formava part d’una
unitat d’actuació sense desenvolupar.
58. Indiqui si és cert que va presentar un projecte d’urbanització d’un àmbit integrat dins
una unitat d’actuació coneixent que no hi havia la reparcel·lació aprovada.
59. Indiqui com podia ser que en el projecte que vostè va presentar l’any 2000 a
l’Ajuntament de la Tallada ja preveiés el carrer de la Sardana amb el traçat que
s’acabaria aprovant a la modificació puntual de les normes subsidiàries de
planejament de l’any 2004, i que era diferent al traçat previst a les normes subsidiàries
de l’any 1995.
60. Indiqui si coneixia que per poder tenir parcel·les edificables de la seva propietat a la
UA4, aquestes havien de donar a vial, i que amb l’antic traçat aquestes parcel·les no
tenien façana a vial.
61. Indiqui el motiu pel qual el projecte d’urbanització que va presentar a l’Ajuntament de
la Tallada els anys 2000 i 2004 contravenia la línia d’afectació de la llei de carreteres de
25 metres.
62. Indiqui per quin motiu l’any 2004 va tornar a presentar el mateix projecte
d’urbanització a l’Ajuntament per la seva aprovació, coincidint temporalment amb
l’inici de les obres de la UA4 A per l’empresa La Tallada Mar, SL.
63. Indiqui com és que no va interposar les accions legals en defensa de la seva propietat
mitjançant interdictes quan es van executar els serveis a la seva propietat situada a la
part sud de la UA4 B.
www.latallada.cat

Email: ajuntament@latallada.cat

Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet
(Baix Empordà)
C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

64. Indiqui si coneixia que la promoció de la UA4 A era mitjançant el sistema de
compensació, i per tant, d’iniciativa privada.
65. Indiqui si va percebre algun tipus de compensació de l’empresa La Tallada Mar, SL, per
deixar passar serveis per part de la seva propietat.
66. Indiqui si Endesa li va sol·licitar autorització per soterrar una línia elèctrica en part de la
seva propietat.
67. Indiqui si va rebre alguna compensació econòmica d’Endesa.
68. En referència a la modificació del POUM que va suprimir la unitat d’actuació UA4 B i
que va transformar tot aquest sòl en urbà, indiqui si és coneixedor que s’ha estalviat la
tramitació d’un projecte de reparcel·lació i d’un projecte d’urbanització, amb tot el que
això comporta.
69. Indiqui si coneix que gràcies al POUM s’ha estalviat el següent; cedir gratuïtament a
l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del
polígon d’actuació urbanística; repartir equitativament els beneficis i les càrregues
derivats del planejament urbanístic; cedir a l’ajuntament o a l’administració que
pertoqui, d’una manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel planejament
urbanístic per als sistemes urbanístics locals inclòs en l’àmbit d’actuació urbanística en
què siguin compresos els terrenys; cedir a l’ajuntament o a l’administració que
pertoqui, d’una manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a l’execució dels
sistemes urbanístics generals que el planejament urbanístic general inclogui en l’àmbit
d’actuació urbanística en què els terrenys siguin compresos o en què estiguin adscrits
per a l’obtenció del sòl; costejar i, si s’escau, executar i cedir a l’ajuntament o a
l’administració que pertoqui, amb el sòl corresponent, totes les obres d’urbanització
previstes en l’actuació, com també les infraestructures de connexió amb les xarxes
generals de serveis i les d’ampliació i reforçament de les existents fora de l’actuació
que aquesta demani per les dimensions i les característiques específiques; edificar els
solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic; executar en els terminis
establerts pel planejament urbanístic la construcció de l’habitatge protegit que
eventualment els correspongui; i, en el seu cas, conservar les obres d’urbanització.
70. Indiqui si és coneixedor dels costos que li hauria representat executar la unitat
d’actuació.
71. Indiqui si és coneixedor de l’edificabilitat legal que podia tenir amb la unitat d’actuació
4 i quina edificabilitat legal té després de l’aprovació del POUM.
72. Indiqui si és coneixedor que les seves parcel·les tenen la condició de solar, amb la
majoria de serveis executats i el carrer amb paviment d’asfalt executat.
73. Indiqui si coneix que la seva parcel·la abans del POUM tenia la línia d’edificació a 25
metres, i que després del POUM aquesta distància s’ha reduït a 15 metres.
74. Indiqui si va manifestar a l’Ajuntament i als arquitectes redactors que estava d’acord
amb el POUM abans de la seva aprovació definitiva, i si l’ha impugnat en via
contenciosa administrativa.
75. Indiqui si en les negociacions per a l’aprovació del POUM va assistir a reunions a
l’Ajuntament amb els arquitectes redactors i amb el seu advocat.
76. Indiqui si va formar part del procés de participació ciutadana del POUM.
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77. Indiqui si és coneixedor dels diners que s’ha estalviat gràcies a l’aprovació del POUM de
la Tallada d’Empordà.
78. Indiqui si estaria disposat a realitzar una modificació del POUM per tornar a la situació
anterior amb la unitat d’actuació, amb la tramitació de la reparcel·lació econòmica i els
ajustos econòmics corresponents per donar compliment als drets i deures legals que
corresponen a les persones propietàries de sòl urbá no consolidat.”
Igualment amb l'empresa TALLADA MAR, SL, també es va trametre un
interrogatori/qüestionari per aclarir els fets, per descartar que aquesta empresa, com a
executora de la urbanització de la UA4A a la part nord del carrer de la Sardana, no hagués
participat d'alguna forma amb la urbanització de la part sud del carrer. Aquesta empresa
tampoc va trametre cap informació a l'Ajuntament.
Les preguntes que es van trametre a l'empresa TALLADA MAR, SL, són:
13. “Durant l’execució de les obres del projecte d’urbanització de la UA4 A, de la Tallada
d’Empordà, es va urbanitzar el carrer de la Sardana, en una part que formava part de
la UA4 A al nord, i una altra part que formava part de la UA4 B per la seva part sud.
Expliqui quina va ser la forma com es va executar aquesta part del vial de la UA4 B.
14. Indiqui si disposava dels permisos i autoritzacions necessaris per urbanitzar aquesta
part del carrer de la Sardana que formava part de la UA4 B.
15. Indiqui si durant l’execució de les obres va rebre algun requeriment de propietaris de la
part sud, concretament del SR. Salvador Falgàs Oller, propietari d’uns terrenys de la
UA4 B, fent referència al fet que estaven urbanitzant una part d’una propietat privada.
16. Indiqui si es va pagar alguna compensació econòmica al Sr. Salvador Falgàs Oller com a
compensació per la compra o adquisició anticipada de la part sud del carrer de la
Sardana.
17. Indiqui si es va pagar alguna compensació econòmica al Sr. Salvador Falgàs Oller com a
compensació per passar serveis per una part de la seva finca a la UA4 B.
18. Es demana finalment que s’aporti l’acta de replanteig de les obres a l’inici de l’execució
dels treballs d’urbanització, i també el certificat final d’obra segons allò executat.”
Per tant, ni el Sr. Falgàs ni TALLADA MAR, SL, han negat haver participat en les obres
d'urbanització de la part sud del carrer de la Sardana. Tot fa pensar que si no hi haguessin
participat ho haurien fet constar a l'Ajuntament, però no ha estat així.
També s'ha consultat la documentació i correspondència de l'Ajuntament d'aquells anys, i no
s'ha trobat cap queixa o comunicació del Sr. Falgàs a l'Ajuntament en el sentit que no estigués
conforme amb la obertura d'un vial en una propietat seva.
Per tant, amb independència de qui fos l'autor material de les obres, aquestes van ser
consentides i tolerades pel Sr. Falgàs.
Com a conclusió, es plantegen tres possibles hipòtesis sobre l'execució del carrer.
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El Sr. Salvador Falgàs Oller havia presentat un projecte d'urbanització de la carpa, i
l'Ajuntament li havia aprovat. Com a conseqüència d'això, el Sr. Falgàs s'hauria cregut
habilitat per obrir i costejar ell mateix el carrer, per tenir les seves parcel·les amb
façana a carrer i que poguessin ser edificables.
L'empresa TALLADA MAR, SL, hauria executat algunes obres a la part sud del carrer de
la Sardana, sense cap tipus d'habilitació legal, per tal de poder connectar la part de la
UA4 A amb el nucli de la Tallada.
El Sr. Salvador Falgàs Oller i l'empresa LA TALLADA MAR, SL, haurien acordat executar
de forma conjunta la part sud del carrer de la Sardana, i així haurien aconseguit els
seus respectius objectius i interessos.

H) LA TRAMITACIÓ DEL POUM DE LA TALLADA
L'equip de govern que va sorgir de les eleccions municipals de l'any 2007, i que era diferent al
que havia governat l'Ajuntament durant les legislatures anteriors, entre les accions que va
engegar va ser la redacció del POUM de la Tallada, un instrument de planejament general que
havia de regular de forma integral la gestió urbanística del municipi en el següents anys en els
seus quatre nuclis de població, la Tallada, Canet, Tor i Marenyà.
El POUM va donar solució a molts dels problemes urbanístics del municipi, i es va tramitar amb
un alt grau de satisfacció i consens. Es va tramitar el procés de participació ciutadana, la fase
de suggeriments i recull de propostes dels veïns, la fase d'aprovació inicial, informació pública,
i informes sectorials de les institucions afectades, la fase d'aprovació provisional, i l'aprovació
definitiva per la Comissió d'Urbanisme de Girona i posterior publicació al DOGC als efectes de
la seva executivitat.
Un exemple molt clar del consens i bona gestió de l'equip de govern va ser que el POUM no ha
rebut cap impugnació, ni en via administrativa ni en via contenciosa administrativa, doncs es
van incorporar i es van atendre pràcticament la totalitat de peticions formulades per les
persones que hi van participar.
Val a dir que en aquest procés el Sr. Falgàs hi va tenir un paper bastant actiu, doncs va ser
present a les reunions del procés de participació ciutadana del POUM, i va fer un seguiment de
tot el procés de tramitació del POUM.
Quan es va parlar de les al·legacions que va formular el Sr. Falgàs durant la fase d'informació
pública des de l'Ajuntament se'l va citar a les oficines municipals amb data 7 de novembre de
2010, en presència de l'Alcaldessa, Sra. Roser Bagué Paretas, del secretari interventor, Sr. Pere
Servià Pericay, de l'advocat del Sr. Falgàs, Sr. Francisco Muñoz Cameo, i de l'equip redactor del
POUM, Srs. Josep Maria Falcó Huguet i Manel Falcó Huguet, arquitectes.
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En aquella reunió es van comentar abastament tots els detalls de la seva parcel·la en relació a
les normes subsidiàries i a la nova regulació en el POUM, la qual era molt més avantatjosa per
al Sr. Falgàs que en la situació anterior, i se'l va convidar a reflexionar sobre la proposta.
Uns dies més tard el Sr. Falgàs va comunicar als Srs. Falcó Huguet la seva conformitat amb la
nova proposta del POUM. Cal insistir que el Sr. Falgàs no ha impugnat el POUM ni en via
administrativa ni en via judicial contenciosa administrativa.
Segons l’informe tècnic dels arquitectes Sr. Falcó Huguet, el POUM millorava notablement
l’aprofitament de la parcel·la del Sr. Falgàs respecte l’anterior planejament pels següents
motius:
1. Aprofitament urbanístic de la propietat del Sr. Falgàs segons POUM aprovat
El vigent Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de La Tallada d'Empordà va ser
aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en sessió de 27 de juliol de 2011
(DOGC núm. 6013 de 25/11/2011).
ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ (0.3.1). POUM 2011
El POUM contempla la propietat del Sr. Falgàs com a Sòl urbà sense àmbit d'actuació
atravessada per un vial (carrer de la Sardana) i amb les àrees d'aprofitament amb la
qualificació de zona d'"Edificació aïllada", clau 5b regulada per l'article 122 de les Normes
urbanístiques.
A partir d'aquesta reglamentació obtenim l'aprofitament urbanístic de la propietat del
Sr. Falgàs:
- Superfície inicial propietat Sr. Falgàs : 5.147 m2sl
- Superfície vial carrer de la Sardana
: 560 m2sl
- Superfície vial carretera C-31
: 522 m2sl
- Superfície cessió 10% aprofitament mig
: 0 m2sl
- Superfície aprofitament privat (sòl) : 4.065 m2sl
Superfície aprofitament H lliure 4.065 m2sl
Superfície aprofitament HPP 0 m2sl
- Edificabilitat neta s'ap. privat (4.065 m2sl x 0,50 m2st/m2sl) : 2.032 m2st
Edificabilitat per H lliure 2.032 m2st
Edificabilitat per HPP 0 m2st
En conseqüència, l'aprofitament privat que correspon al Sr. Falgàs amb el vigent POUM és de
4.065 m2sl per habitatge lliure que correspon a una edificabilitat de 2.032 m2st per aquest
mateix ús.

www.latallada.cat

Email: ajuntament@latallada.cat

Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet
(Baix Empordà)
C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

2. Aprofitament urbanístic de la propietat del Sr. Falgàs si el POUM l'hagués inclòs en un àmbit
d'actuació com el de la UA 4B
En el supòsit que l'actual POUM hagués inclòs un àmbit d'actuació equivalent a la de la UA 4B
de les Normes Subsidiàries de Planejament tindríem un Polígon d'Actuació d'acord amb que
defineix l'article 118 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'urbanisme (d'ara endavant TRLUC) vigent a l'aprovació definitiva del POUM, amb
els drets i obligacions que preveu l'esmentat text legal, i deixaria el sòl classificat com a Sòl
urbà no consolidat (art. 31 TRLUC).
L'objecte del Polígon d'actuació és el de repartir beneficis i càrregues derivats de la seva gestió
i execució.
L'àmbit de la UA 4B té una superfície de 20.330 m2 i les obligacions que se'n deriven són les
cessions corresponents a sistemes (carrer de la Sardana i plaça de la Generalitat) i al 10 per
cent de l'aprofitament urbanístic d'acord amb l'article 43 TRLUC, així com assumir els costos de
la seva gestió i execució.
La superfície edificable tindrà la mateixa qualificació i el seu aprofitament privat serà del 90
per cent, d'acord amb allò que disposa l'article 40 del TRLUC per a sòl no consolidat.
ÀMBIT D'ACTUACIÓ GRAFIAT SOBRE POUM 2011
Així doncs, si el terreny propietat del Sr. Falgàs es trobés inclòs en un àmbit d'actuació com la
UA 4B presentaria les següents característiques:
- Classificació del sòl
: Sòl urbà No consolidat.
- Superfície total UA 4B
: 20.330 m2sl.
- Superfície parcel·lable
: 16.968 m2sl (83,46%)
- Cessions sistemes vialitat i z.v.
: 3.362 m2sl (16,54%)
- Cessions 10% aprofitament mig (art. 43 TRLUC)
: 1.697 m2sl ( 8,35%)
- Superfície total cessions
: 5.059 m2sl (24,89%)
- Superfície aprofitament privat (sòl)
: 15.271 m2sl (83,46%)
Superfície aprofitament privat H lliure (70%) 10.690 m2sl
Superfície aprofitament privat HPP (30%) 4.581 m2sl
- Edificabilitat neta s'ap. privat (15.271 m2sl x 0,50 m2st/m2sl) : 7.635 m2st
Edificabilitat per H lliure (70%) 5.345 m2st
Edificabilitat per HPP (30%) 2.290 m2st
A partir d'aquest paràmetres obtindrem l'aprofitament urbanístic de la propietat del Sr. Falgàs:
- Superfície propietat Sr. Falgàs
: 5.147 m2sl
- Participació en la UA4B
: 25,32%
- Total superfície cessions 24,89%
: 1.281 m2sl
- Superfície aprofitament privat (sòl)
: 3.866 m2sl
Superfície aprofitament privat H lliure 2.706 m2sl
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Superfície aprofitament privat HPP 1.160 m2sl
- Edificabilitat neta s'ap. Privat (3.866 m2sl x 0,50 m2st/m2sl) : 1.933 m2st
Edificabilitat per H lliure (70%) 1.353 m2st
Edificabilitat per HPP (30%) 580 m2st
En conseqüència, l'aprofitament que correspon al Sr. Falgàs en l'àmbit d'actuació és de 2.706
m2sl per habitatge lliure més 1.160 m2sl per HPP, amb un total de 3.866 m2sl, que
corresponen a unes edificabilitats 1.353 m2st per habitatge lliure, 580 m2st per HHP, amb un
total de 1.933 m2st.

3. Costos que hauria representat al Sr. Falgàs executar la seva part de la UA-4B
Per al càlcul de l'estimació de costos que haurien representat al Sr. Falgàs la participació en la
urbanització de l'àmbit de la UA 4B haurem de calcular el percentatge que li pertoca en funció
de la seva participació dintre l'àmbit d'actuació segons els drets que li corresponen per la finca
aportada. Per altre part, calcularem el cost global d'urbanització del sector en base a la
superfície de vials a urbanitzar multiplicat pel preu unitari d'urbanització obtingut en base a la
publicació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya "Manual per a l'obtenció simplificada de
pressupostos d'execució material" per a projectes d'urbanització. A aquest import caldrà
afegir-hi les despeses corresponents als honoraris tècnics i direcció d'obres del projecte
d'urbanització, projecte de reparcel·lació, despeses materials, permisos, ...
Preu d'execució material unitari d'urbanització = M x Cg x Ct x Cq x Cu.
en el qual
Mb (mòdul bàsic) = 490 €
Cg (coef. geogràfic) = 0,95
Ct (coef. tipologia) = 1,20
Cq (coef. qualitat) = 1,00
Cu (coef. d'ús) = 0,30
Preu unitari = 490 x 0,95 x 1,20 x 1,00 x 0,30 = 167,58 €/m2.
Superfície a urbanitzar = 3.362 m2.
Pressupost d'execució material 167,58 €/m2x3.362m2 = 563.404 €
13% Despeses generals
= 73.243 €
6% Benefici industrial
= 33.704 €
670.451 €
21% IVA
140.795 €
811.246 €
Honoraris tècnics de projecte, direcció d'obres,
projecte de reparcel·lació, despeses notarials,
permisos, ... (15%)
= 121.687 €
TOTAL
932.933 €
Aquest import representa un cost unitari de 277,49 €/m2 urbanitzat.
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La participació del Sr. Falgàs en l’àmbit d’actuació és del 25,32%, en conseqüència,
l'import de les despeses d'urbanització que li corresponen serà de:
25,32% s/932.933 € = 236.219 €

4. Comparativa on es reflecteixi costos i cessions de la propietat del Sr. Falgàs en cas de ser
inclosa en àmbit d'actuació com UA 4B o segons el POUM aprovat que no s'inclou en àmbit
d'actuació
En el cas de l'assenyalament d’un àmbit d'actuació UA 4B les cessions a efectuar serien la que
corresponen al vial del carrer de la Sardana i la zona verda assenyalada a la plaça de la
Generalitat, a més a més del 10 per cent d'aprofitament mig del sector.
Les superfícies d'aquestes afectacions en la totalitat del sector son de:
- Sistemes
: 3.362 m2sl
- 10% aprofitament mig
: 1.697 m2sl
Donat que la participació del Sr. Falgàs en l’àmbit d’actuació és del 25,32% (veure
apartat 5.2), les cessions que li corresponen seran:
- Sistemes 25,32% x 3.362 m2sl
= 851 m2sl
- 10% AM 25,32% x 1.697 m2sl = 430 m2sl
TOTAL
= 1.281 m2sl
Per altre banda, les cessions que ha de comportar el nou POUM al Sr. Falgàs seran les que
corresponen al tram de carrer de la Sardana que travessa la seva propietat inicial, més la part
de vial que correspon a l'ampliació de la carretera C-31 de la Bisbal a Figueres. En no estar
inclòs en un àmbit d'actuació no li corresponen cessions en concepte del 10% d'aprofitament
mig.
CESSIONS SEGONS POUM
La superfície d'aquestes afectacions és de:
- Carrer de la Sardana = 560 m2
- Carretera C-31
= 522 m2
TOTAL
1.082 m2sl
D'acord amb el POUM vigent els costos d'urbanització a suportar pel Sr. Falgàs, i donat que el
carrer de la Sardana està ja urbanitzat, serien els que corresponen al màxim del 90% de
contribucions especials de la urbanització de la part de vialitat a cedir al costat de la carretera
C-31 de La Bisbal a Figueres. Aplicant els mateixos valors unitaris que hem fet servir
anteriorment per al càlcul d'urbanització en el cas del carrer de la Sardana obtindrem:
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522 m2 x 277,49 €/m2 x 0,90 = 130.365 €
A la vista del que hem analitzat fins ara, podem establir la comparativa entre costos i cessions
en els casos d'estar o no inclosos els terrenys propietat del Sr. Falgàs en un àmbit d'actuació
com la UA-4B o de no estar inclosos en àmbit d'actuació (vigent POUM), la qual queda
reflectida en els següents quadres.
QUADRE DE CESSIONS I APROFITAMENTS Sr. FALGÀS

A la vista d'això podem establir que el Sr. Falgàs té una repercussió de 1.281 - 1.082 = 199 m2
menys de cessions en el cas del planejament establert en el vigent POUM. En conseqüència, té
aquesta superfície de més en terreny edificable destacant, a més a més, que en el cas del
vigent POUM tot el terreny edificable és per a habitatge lliure, mentres que si està en àmbit
d'actuació el 30 per cent haurà de ser HPP amb valor significativament inferior. Si
quantifiquem amb sostre edificable, el POUM aprovat atorga a la propietat del Sr. Falgàs 99
m2 més de sostre (2032-1933) i l'estalvi de no haver-ne de destinar el 30% per HPP.
QUADRE DE COSTOS I DESPESES Sr. FALGÀS
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A la vista dels costos calculats, la participació del Sr. Falgàs és 236.219 - 130.365 = 105.854 €
inferior en la solució de planejament de l'actual POUM.

5. Estalvi obtingut gràcies al POUM
D'acord amb el que hem dit en el punt anterior l'estalvi obtingut amb la solució del
POUM aprovat, al no incloure els terrenys del Sr. Falgàs en un sector d'actuació amb
l'àmbit de la UA-4B:
a) Al Sr. Falgàs li corresponen 199 m2 menys de cessions.
b) Al Sr. Falgàs li corresponen 199 m2 més de sòl privat.
c) Al Sr. Falgàs li corresponen 99 m2 més de sostre edificable (un 5,12% més).
d) En el terreny edificable no té l'obligació de destinar un 30% a HPP, podent
destinar-se la totalitat a habitatge lliure amb un benefici econòmic superior.
e) Els costos i despeses d'urbanització se li redueixen en 105.854 €.
f) L'edificació pot ser immediata, estalviant-se de fer el projecte de reparcel·lació i gestió
corresponent a un àmbit d'actuació.
El POUM no ha estat impugnat en via contenciosa administrativa.
El POUM ha donat solució a la problemàtica de la zona B de la UA4, amb un carrer ja executat,
carrer que passa per la propietat del Sr. Falgàs i d’altres propietaris.
El POUM ha modificat la línia d’edificació de la llei de carreteres passant a 15m i beneficiant el
Sr. Falgàs.
Com a conseqüència de l’aprovació del POUM, els altres propietaris de la UA4 s’han quedat
igual que abans, amb les construccions que ja hi tenien, i amb l’alliberament de contribuir a les
càrregues del sòl urbà no consolidat. L’excepció han estat els dos propietaris afectats pel vial
del carrer de la Sardana, als quals s’ha afavorit considerablement en especial atenció
precisament a l’ocupació del carrer materialitzat físicament abans del POUM.
El Sr. Falgàs sembla fer seva aquella màxima que aprofitant-se de les situacions privatitza els
beneficis, i socialitza les pèrdues. Maximitza beneficis perquè accepta de bon grat les millores
introduïdes en el POUM, les obres executades a la part sud del carrer de la Sardana,
l’exempció de pagament del 10% d’aprofitament mig, i resta d’obligacions de propietaris de sòl
urbà no consolidat, se li tornen els diners a compte per la UA4, i socialitza les pèrdues perquè
diu que se li ha expropiat un terreny sense pagar-li, quan n’ha tret molt més a canvi.
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Des de març de 2003 fins a 2010, que va presentar la queixa per l’asfaltatge del carrer de la
Sardana, que el Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya va asfaltar el
carrer va tenir molt temps de protestar i emprendre totes les accions civils derivades de la
suposada ocupació de la seva part de vial.
I) LA RECLAMACIÓ DEL SR. SALVADOR FALGÀS
Amb data 25 de juliol de 2014 i registre d’entrada número 400 el Sr. Salvador Falgàs Oller ha
presentat una reclamació de responsabilitat patrimonial a l’Ajuntament de la Tallada
d’Empordà.
En el seu escrit de reclamació realitza un seguit de manifestacions, per arribar als següents
fonaments de dret i peticions:
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2.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
SOBRE LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL EN GENERAL
A continuació es fa esment als termes legals del concepte de responsabilitat patrimonial.
La responsabilitat de l'administració pública. Característiques.
La distribució competencial en aquesta matèria ve determinada per les previsions de l’article
149.1.18 de la Constitució espanyola, que determina la competència exclusiva de l’Estat en
relació amb el sistema de responsabilitat de totes les administracions públiques, i l’article 159
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que estableix que correspon a la Generalitat, en
matèria de responsabilitat patrimonial, la competència compartida per establir les causes que
poden originar responsabilitat en relació amb les reclamacions dirigides a la Generalitat,
d’acord amb el sistema general de responsabilitat de totes les administracions públiques.
Segons l'article 139 de la LRJAPPAC, els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les
administracions públiques corresponents, de tota lesió que pateixin en els seus béns i drets,
llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència normal o anormal dels
serveis públics, afegint l'article 145 que per fer efectiva aquesta responsabilitat, els particulars
exigiran directament davant l'administració corresponent les indemnitzacions per danys i
perjudicis causats per les autoritats i personal al seu servei.
El nostre sistema normatiu també configura l'acció de regrés, a l'article 145, quan diu que
l'administració corresponent, quan hagués indemnitzat directament als lesionats, podrà exigir
de les seves autoritats i demés personal al seu servei la responsabilitat en què haguessin
incorregut per dol, culpa o negligència greu, prèvia instrucció del procediment que
reglamentàriament s'estableixi.
El reial decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el reglament dels procediments de
les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial regula les
especificitats procediments d’aquest tipus de tramitacions.
Els pressupòsits de la responsabilitat.
Són tres, la lesió, les causes d'imputació, i els subjectes responsables.
La lesió es configura com un mecanisme objectiu de reparació. Qualsevol que sigui el motiu del
perjudici l'administració està obligada a respondre, sempre que de la seva activitat es
produeixi una lesió en la que coincideixin quatre notes.
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Com assenyala Santamaría Pastor, la lesió és un dany qualificat per la concurrència de quatre
requisits: l’antijuridicitat, l’efectivitat, l’avaluabilitat econòmica i la individualització.
En primer lloc que la lesió sigui efectiva, real i no hipotètica, fet que exclou lesió per
expectatives i simples interessos. En segon lloc ha de ser avaluable econòmicament, i en tercer
lloc ha de ser individualitzable en relació a una persona o grup de persones. Així mateix, quan
es diu que la lesió ha de ser antijurídica es fa referència al fet que el particular no ha de tenir el
deure jurídic de suportar el dany.
La imputació de la responsabilitat és un fenomen jurídic consistent a atribuir a un subjecte
determinat el deure de reparar el dany causat en base a una relació entre el aquest i el
perjudicat. Les causes que poden permetre imputar la responsabilitat a l'administració poden
ser el funcionament normal o anormal dels serveis públics, el risc derivat de l'activitat
administrativa, l'enriquiment sense causa a favor de l'administració, o l'aplicació d'actes
legislatius que els particulars no tinguin el deure jurídic de suportar.
Perquè hi hagi responsabilitat administrativa cal que hi hagi un subjecte administratiu a qui es
pugui imputar la lesió, i aquest subjecte ha d'actuar segons el dret administratiu, no segons el
dret privat.
Danys rescabalables.
Segons l'article 141 de la llei, la responsabilitat de les administracions estarà subjecte a les
següents normes:
Només seran indemnitzables les lesions provinents de danys que el particular no tingui el
deure jurídic de suportar d'acord amb la llei. La indemnització es calcularà d'acord amb els
criteris de valoració segons la legislació d'expropiació forçosa. La quantia de la indemnització
es calcularà amb referència al dia en què la lesió es va produir, sens perjudici dels interessos de
demora que calgui aplicar.
També com ha declarat amb reiteració el Tribunal Suprem, la reparació s'estén no només al
valor de la pèrdua o dany emergent, sinó també al que es deixa de guanyar, el lucre cessant,
sempre que qui ho al·legui ho provi degudament.
L'acció i el procediment administratiu en matèria de responsabilitat.
La llei preveu dos procediments d'iniciació del procediment de reclamació, el general i
l'abreujat. El procediment general consta de les següents fases:
Primera fase: Iniciació.
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El procediment s'iniciarà d'ofici o a petició dels interessats. En tot cas el dret a reclamar
prescriu al cap d'un any d'haver-se produït el fet.
La iniciació d'ofici del procediment s'efectuarà sempre per acord de l'òrgan competent,
adoptat bé per pròpia iniciativa, bé com a conseqüència d'ordre superior, petició raonada
d'altres òrgans o per denuncia.
Quan el procediment s'iniciï a instància de l'interessat, la reclamació s'adreçarà a l'òrgan
competent i s'haurà d'ajustar al que disposa l'article 70 de la LRJAPPAC. A la reclamació s'haurà
d'especificar la lesió produïda, la presumpta relació de causalitat entre aquestes i el
funcionament del servei públic, i l'avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial,
valorada en el moment que es va produir.
Segona fase: instrucció.
Els actes d'instrucció necessaris en el procediment seran els mateixos previstos amb caràcter
general pel capítol 3 del títol 6 de la LRJAPPAC.
En qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència, l'òrgan competent podrà
acordar amb l'interessat l'acabament convencional del procediment mitjançant acord
indemnitzatori.
En el termini de 30 dies es practicaran les proves que s'hagin declarat pertinents.
L'òrgan competent per la instrucció podrà sol·licitar tots els informes que consideri necessaris
per resoldre. Aquests informes hauran de ser emesos en el termini de 10 dies.
Instruït el procediment i abans de redactar la proposta de resolució, es posarà l'expedient de
manifest a l'interessat. Li facilitaran una relació dels documents que consten en el
procediment, perquè faci còpia dels que consideri convenients, i li concediran un termini no
inferior a 10 dies ni superior a 15 per fer al·legacions i presentar els documents pertinents.
Finalitzat el termini d'audiència i en el termini de 10 dies, l'òrgan instructor proposarà recabar
quan sigui preceptiu, l'informe del Consell d'Estat u òrgan equivalent de la comunitat
autònoma. El dictamen s'emetrà en el termini de dos mesos.
Tercera fase: acabament.
En el termini de 20 dies des de la recepció de l'informe anterior, o des de la finalització del
tràmit d'audiència, l'òrgan competent resoldrà. La resolució es pronunciarà, necessàriament,
sobre l'existència o no de relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i la lesió
produïda, i en el seu cas, sobre la valoració del dany causat i la quantia de la indemnització,
explicant els criteris utilitzats pel seu càlcul.
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Transcorreguts sis mesos des que s'hagi iniciat el procediment sense resolució expressa, es
podrà entendre que la resolució és contrària a la indemnització del particular.
SOBRE LA VALORACIÓ DE LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL APLICABLE AL PRESENT
EXPEDIENT
Un cop establerts els conceptes i supòsits de la responsabilitat patrimonial, caldria valorar si en
el present cas s'ha produït una lesió, si hi ha una causa d'imputació determinada, i que sigui
conseqüència de l'activitat o inactivitat de l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà.
Després de la modificació del POUM, amb un augment d'edificabilitat de la finca del Sr. Falgàs,
tal com s'ha explicat amb anterioritat, no és raonable pensar que s'hagi produït cap lesió, sinó
tot el contrari. I si no hi ha lesió o dany, no hi pot haver responsabilitat patrimonial de
l'Ajuntament.
Uns exemples de lesions per causes similars en matèria urbanística són els supòsits
indemnitzatoris que podrien donar dret a indemnització, i que lògicament operen només quan
s’ha produït una lesió:
1. El canvi o modificació en la classificació del sòl. Suposant que aquest canvi de
classificació hagués comportat un perjudici, cas que no es produeix en el supòsit de fet
que estem analitzant.
2. Supòsits de vinculacions singulars que donen dret a indemnització, previstes a l’article
87 de la llei del sòl.
A continuació es reprodueixen alguns exemples d'aquestes situacions en les que es dona el
dret a indemnització, i que no es donen en el cas del Sr. Falgàs, però que serveixen per
il·lustrar els conceptes indemnitzables i el seu acotament legal.
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Com a valoració del supòsit de fet que hem analitzat i de l'actuació municipal només podem
arribar a la conclusió que l'Ajuntament:
 no ha produït cap lesió al Sr. Falgàs
 ha regularitzat la situació urbanística que afectava la UA4 B de la Tallada
 no ha establert cap limitació singular al terreny del Sr. Falgàs
 ha classificat com a sòl urbà consolidat el terreny del Sr. Falgàs, enlloc de l'anterior sòl
urbà no consolidat
 ha eliminat les càrregues urbanístiques del sòl urbà no consolidat que hi havia amb
anterioritat
 ha permès que amb una cessió de part del seu terreny destinada a vial les seves
parcel·les adquireixin la condició de solar
 ha beneficiat clarament al Sr. Falgàs amb l'aprovació del POUM
Per tant, la seva sol·licitud de reclamació de responsabilitat patrimonial no pot prosperar.

SOBRE ELS DEURES DELS PROPIETARIS DE SÒL URBÀ CONSOLIDAT
En aquest apartat de l'informe es vol analitzar quin tractament reben les cessions destinades a
dotacions públiques que s'efectuen en sòl urbà consolidat.
Recordem que el planejament ha qualificat la finca del Sr. Falgàs amb un major aprofitament
que en les normes subsidiàries de planejament anteriors, igual que s’ha fet amb la resta de
propietaris de la Tallada, per tant, no s’ha aplicat una limitació singular de cap mena al Sr.
Falgàs que l’hagi posat en una posició de perjudici respecte la resta de veïns de la UA4 B
anterior.
A la vista dels antecedents de fet explicats, tot sembla indicar que el procediment de cessió del
carrer a l’ús públic és un fet consumat, perquè si des de l’any 2004 es va marcar el carrer,
aquest va ser utilitzat de forma general pel comú dels veïns del municipi i d'una manera
consentida pel seu propietari.
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Una altra cosa és que la cessió sembla que no es va materialitzar de forma documentada, i per
tant, a dia d’avui tot i que es pot pensar en una presumpció de titularitat pública del carrer per
ser destinada a l’ús públic, la realitat és que en el Registre de la Propietat figura a nom del Sr.
Falgàs, doncs no hi va haver cap cessió formal.
També cal tenir en compte en aquests casos, que les parcel·les del Sr. Falgàs han de tenir
façana a carrer per adquirir la condició de solar, i això implica que el dia que el Sr. Falgàs vulgui
edificar les seves parcel·les haurà de cedir obligatòria i gratuïtament el carrer a l’Ajuntament.
Aquest motiu també confirma que d’acord amb el nou planejament i a la condició de sòl urbà
consolidat de les parcel·les del Sr. Falgàs, la cessió del carrer és obligatòria, i l’Ajuntament no
té cap obligació d’expropiar o indemnitzar el Sr. Falgàs.
La figura jurídica que haurà de tramitar el Sr. Falgàs per poder edificar les parcel·les és un
projecte de parcel·lació, en el qual agafarà la seva parcel·la registral actual i la dividirà en
diferents parcel·les, una de les quals serà vial i la resta seran solars urbans edificables. Aquesta
parcel·lació comportarà la cessió obligatòria de la part de vial que segons el planejament
actual (POUM) passa per la seva finca.
La classificació del sòl produïda pel POUM vigent en cada moment determina la titularitat dels
carrers. Amb posterioritat al POUM es podran ocupar els carrers resultants, que en el cas de
sòl urbà consolidat passaran a ser de titularitat pública. La única diferència de SUC a SUNC és
que es dispensa els propietaris de les obligacions previstes a la llei d’urbanisme, i només resta
la obligació de cedir els espais destinats a dotacions públiques perquè les parcel·les adquireixin
la condició de solar.
No deixa de sorprendre també que en el moment en què els anys 2001 i 2004 el Sr. Falgàs va
presentar el seu projecte d’urbanització a l’Ajuntament no exigís una indemnització per la
cessió del carrer com ha fet ara.
Si no ho va fer en aquell moment era perquè sabia que en el cas que el sector de la carpa fos
urbà, el carrer previst i dibuixat per ell mateix era de cessió obligatòria.
També és important remarcar que hi ha altres propietaris que afronten al mateix carrer de la
Sardana i que també han entès que han de fer les seves cessions de forma obligatòria perquè
els seus terrenys adquireixin la condició de solar. Això com he dit es materialitzarà amb
l’aprovació dels respectius projectes de parcel·lació.
Finalment recordar que el Sr. Falgàs no ha impugnat el POUM en via contenciosa
administrativa, per tant, es tracta d'una disposició de caràcter general ferma i consentida, que
produeix tots els seus efectes d'acord amb les seves previsions legals, i que ara en aquest
moment no pot quedar desvirtuada ni buida de contingut per una reclamació de
responsabilitat patrimonial.
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A continuació es reprodueixen alguns articles que fan referència als deures dels propietaris de
sòl urbà consolidat.
Llei d'urbanisme de Catalunya
Article 42. Drets i deures dels propietaris o propietàries de sòl urbà i deures dels propietaris o
propietàries de sòl urbà consolidat
1. Els propietaris o propietàries de sòl urbà tenen dret a executar o acabar les obres
d’urbanització perquè els terrenys assoleixin la condició de solar, i a edificar, sota les condicions
establertes per aquesta Llei i pel planejament urbanístic, els solars resultants. Els propietaris o
propietàries resten subjectes al compliment de les normes sobre rehabilitació urbana
establertes pel pla d’ordenació urbanística municipal o bé pel programa d’actuació urbanística
municipal per a àmbits determinats.
2. Els propietaris o propietàries de sòl urbà consolidat han d’acabar o completar a llur càrrec la
urbanització necessària perquè els terrenys assoleixin la condició de solar, sota el principi del
repartiment equitatiu de les càrregues i els beneficis urbanístics, i han d’edificar els solars
resultants en els terminis i d’acord amb les determinacions que hagin fixat el planejament
urbanístic o el programa d’actuació urbanística municipal.
Reglament de la llei d'urbanisme
Article 37
Drets dels propietaris o propietàries de sòl urbà consolidat
Els propietaris o propietàries de terrenys classificats com a sòl urbà consolidat tenen dret a:
a) Completar o acabar la urbanització necessària perquè els terrenys assoleixin la condició de
solars, prèvia tramitació i aprovació dels instruments de planejament i de gestió corresponents
en el cas que els terrenys estiguin inclosos a aquests efectes en sectors subjectes a un pla de
millora
urbana
o
en
un
polígon
d'actuació
urbanística.
b) Edificar els solars en les condicions i terminis que estableix la Llei d'urbanisme i el
planejament urbanístic.
Article 38
Deures dels propietaris o propietàries de sòl urbà consolidat
Els propietaris o propietàries de terrenys classificats com a sòl urbà consolidat estan subjectes
als deures següents:
a) Costejar i, si s'escau, executar la urbanització necessària perquè els terrenys assoleixin la
condició de solars, prèvia tramitació i aprovació dels instruments de planejament i de gestió
corresponents en el cas que els terrenys estiguin inclosos a aquests efectes en sectors subjectes
a un pla de millora urbana o en un polígon d'actuació urbanística.
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b) Edificar els solars en les condicions i terminis que estableix la Llei d'urbanisme i el
planejament urbanístic.
c) Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcció de l'habitatge
protegit
que
eventualment
els
correspongui.

Llei del sol
Artículo 14 Actuaciones de transformación urbanística y actuaciones edificatorias
1. A efectos de esta Ley, se entiende por actuaciones de transformación urbanística:
a) Las actuaciones de urbanización, que incluyen:
1) Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la situación de
suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y
dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y
conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y
urbanística.
2) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo
urbanizado, en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior.
b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto
incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su
proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la
ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o
renovación de la urbanización de éste.
2. Siempre que no concurran las condiciones establecidas en el apartado anterior, y a los solos
efectos de lo dispuesto por esta Ley, se entiende por actuaciones edificatorias, incluso cuando
requieran obras complementarias de urbanización:
a) Las de nueva edificación y de sustitución de la edificación existente.
b) Las de rehabilitación edificatoria, entendiendo por tales la realización de las obras y trabajos
de mantenimiento o intervención en los edificios existentes, sus instalaciones y espacios
comunes, en los términos dispuestos por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de
la Edificación.
3. A las actuaciones sobre núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural les
será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores, de conformidad con la naturaleza
que les atribuya su propia legislación, en atención a sus peculiaridades específicas.
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
ordenación 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, el suelo a la situación en que se hallaba al inicio de la actuación.
La terminación de las actuaciones de urbanización se producirá cuando concluyan las obras
urbanizadoras de conformidad con los instrumentos que las legitiman, habiéndose cumplido los
deberes y levantado las cargas correspondientes. La terminación se presumirá a la recepción de
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las obras por la Administración o, en su defecto, al término del plazo en que debiera haberse
producido la recepción desde su solicitud acompañada de certificación expedida por la
dirección
técnica
de
las
obras.

Artículo 16 Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación
urbanística y a las actuaciones edificatorias
1. Las actuaciones de urbanización a que se refiere el artículo 14.1 a) comportan los siguientes
deberes legales:
a) Entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres,
zonas verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ella
para su obtención.
En estos suelos se incluirá, cuando deban formar parte de actuaciones de urbanización cuyo
uso predominante sea el residencial, los que el instrumento de ordenación adscriba a la
dotación pública de viviendas sometidas a algún régimen de protección, con destino exclusivo
al alquiler, tanto en los supuestos en que así se determine por la legislación aplicable, como
cuando de la memoria del correspondiente instrumento se derive la necesidad de contar con
este tipo de viviendas de naturaleza rotatoria, y cuya finalidad sea atender necesidades
temporales de colectivos con especiales dificultades de acceso a la vivienda.
b) Entregar a la Administración competente, y con destino a patrimonio público de suelo, el
suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media
ponderada de la actuación, o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije
la legislación reguladora de la ordenación territorial y urbanística.
Con carácter general, el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior no podrá ser inferior al 5
por ciento ni superior al 15 por ciento.
La legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá permitir excepcionalmente
reducir o incrementar este porcentaje de forma proporcionada y motivada, hasta alcanzar un
máximo del 20 por ciento en el caso de su incremento, para las actuaciones o los ámbitos en los
que el valor de las parcelas resultantes sea sensiblemente inferior o superior, respectivamente,
al medio en los restantes de su misma categoría de suelo.
La legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá determinar los casos y
condiciones en que quepa sustituir la entrega del suelo por otras formas de cumplimiento del
deber, excepto cuando pueda cumplirse con suelo destinado a vivienda sometida a algún
régimen de protección pública en virtud de la reserva a que se refiere la letra b) del apartado 1
del artículo 10.
c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la actuación
correspondiente, así como las infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios
y las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la actuación que ésta demande
por su dimensión y características específicas, sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los
gastos de instalación de las redes de servicios con cargo a sus empresas prestadoras, en los
términos que se estipulen en los convenios que al efecto se suscriban y que deberán ser
aprobados por la Administración actuante. En defecto de acuerdo, dicha Administración
decidirá lo procedente.
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Entre las obras e infraestructuras a que se refiere el párrafo anterior, se entenderán incluidas
las de potabilización, suministro y depuración de agua que se requieran conforme a su
legislación reguladora, y la legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá incluir
asimismo las infraestructuras de transporte público que se requieran para una movilidad
sostenible.
d) Entregar a la Administración competente, junto con el suelo correspondiente, las obras e
infraestructuras a que se refiere la letra anterior, que deban formar parte del dominio público
como soporte inmueble de las instalaciones propias de cualesquiera redes de dotaciones y
servicios, así como también dichas instalaciones cuando estén destinadas a la prestación de
servicios de titularidad pública.
e) Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles
situados dentro del área de la actuación y que constituyan su residencia habitual, así como el
retorno cuando tengan derecho a él, en los términos establecidos en la legislación vigente.
f) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser
demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse.
2. Cuando se trate de las actuaciones de dotación a que se refiere el artículo 14.1 b), los
deberes anteriores se exigirán con las siguientes salvedades:
a) El deber de entregar a la Administración competente el suelo libre de cargas de urbanización
correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación o del
ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la legislación reguladora de la
ordenación territorial y urbanística, se determinará atendiendo sólo al incremento de la
edificabilidad media ponderada que, en su caso, resulte de la modificación del instrumento de
ordenación. Dicho deber podrá cumplirse mediante la sustitución de la entrega de suelo por su
valor en metálico, con la finalidad de costear la parte de financiación pública que pudiera estar
prevista en la propia actuación, o a integrarse en el patrimonio público de suelo, con destino
preferente a actuaciones de rehabilitación o de regeneración y renovación urbanas.
b) El deber de entregar a la Administración competente el suelo para dotaciones públicas
relacionado con el reajuste de su proporción, podrá sustituirse, en caso de imposibilidad física
de materializarlo en el ámbito correspondiente, por la entrega de superficie edificada o
edificabilidad no lucrativa, en un complejo inmobiliario, situado dentro del mismo, tal y como
prevé el artículo 17.4, o por otras formas de cumplimiento del deber en los casos y condiciones
en que así lo prevea la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.
3. En relación con las actuaciones edificatorias serán exigibles, de conformidad con su
naturaleza y alcance, los deberes referidos en las letras e) y f) del apartado 1 de este artículo,
así como el de completar la urbanización de los terrenos con los requisitos y condiciones
establecidos para su edificación.
4. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, con carácter excepcional y
siempre que se justifique adecuadamente que no cabe ninguna otra solución técnica o
económicamente viable, los instrumentos de ordenación urbanística podrán eximir del
cumplimiento de los deberes de nuevas entregas de suelo que les correspondiesen, a
actuaciones sobre zonas con un alto grado de degradación e inexistencia material de suelos
disponibles en su entorno inmediato. La misma regla podrá aplicarse a los aumentos de la
densidad o edificabilidad que fueren precisos para sustituir la infravivienda por vivienda que
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reúna los requisitos legalmente exigibles, con destino al realojamiento y el retorno que exija la
correspondiente actuación.
5. Las actuaciones sobre núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural,
comportarán los deberes legales establecidos en los números anteriores, de acuerdo con las
características que a éstos atribuya su propia legislación.
6. Los terrenos incluidos en el ámbito de las actuaciones y los adscritos a ellas están afectados,
con carácter de garantía real, al cumplimiento de los deberes de los apartados anteriores. Estos
deberes se presumen cumplidos con la recepción por la Administración competente de las
obras de urbanización o de rehabilitación y regeneración o renovación urbanas
correspondientes, o en su defecto, al término del plazo en que debiera haberse producido la
recepción desde su solicitud acompañada de certificación expedida por la dirección técnica de
las obras, sin perjuicio de las obligaciones que puedan derivarse de la liquidación de las cuentas
definitivas
de
la
actuación.

www.latallada.cat

Email: ajuntament@latallada.cat

D) EFECTES SOBRE TERCERES PERSONES
Com a comentari a tenir en compte amb una visió integral del municipi, també cal dir que en el
cas que en futur aparegui una resolució o sentència que obligui a indemnitzar el Sr. Salvador
Falgàs, aquesta tindria efectes sobre els drets i interessos de terceres persones.
Probablement s'arribaria a l'absurd d'haver de revisar el planejament, de classificar de nou el
planejament com a sòl urbà no consolidat, etc.

3.- CONCLUSIONS DE L’INSTRUCTOR
A la vista de la documentació que conformen els antecedents de fet, i els fonaments dret que els
són d'aplicació, es poden inferir com a certes les següents conclusions:












L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà va modificar les normes subsidiàries de 1995, per
separar la UA4 A de la UA4 B.
L’empresa LA TALLADA MAR, SL va tramitar i executar la UA4 A, finalitzant les obres
d’urbanització el 2004.
No hi ha evidència documental que permeti acreditar qui va urbanitzar la part sud del
carrer de la Sardana, tot i que els anys 2003 i 2004 es va realitzar algun tipus d’obra de
marcat d’alineacions de carrer i pas de serveis.
No hi ha constància que el Sr. Falgàs manifestés la seva oposició a la obertura del carrer.
No hi ha constància que el Sr. Falgàs hagi negat el consentiment a les obres realitzades
dins la seva propietat.
El Sr. Falgàs no va interposar les accions legals en defensa de la seva propietat
mitjançant interdictes quan es van executar els serveis a la seva propietat situada a la
part sud de la UA4 B.
El Sr. Falgàs té coneixements d’urbanisme.
El Sr. Falgàs va treballar com a tècnic municipal de l’Ajuntament de la Tallada
d’Empordà.
El Sr. Salvador Falgàs Oller va promoure el projecte d’urbanització de la Carpa, el qual
presentava nombroses mancances legals, i que no va arribar a executar mai. Aquest
projecte no comptava ni amb la reparcel·lació prèvia obligatòria, ni afectava a l’àmbit
complet de la UA4 B, també obligatòria.
Gràcies a la modificació del POUM de la Tallada de 2011 el Sr. Falgàs ha vist reduïda la
línia d’afectació de carreteres de 25 metres a 15 metres, ha aconseguit que les seves
parcel·les puguin arribar a adquirir la condició de solar, i s’ha estalviat les següents
càrregues:
 cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de
l’aprofitament urbanístic del polígon d’actuació urbanística;
 repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament
urbanístic;
 cedir a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, d’una manera obligatòria i
gratuïta, tot el sòl reservat pel planejament urbanístic per als sistemes
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urbanístics locals inclòs en l’àmbit d’actuació urbanística en què siguin
compresos els terrenys;
 cedir a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, d’una manera obligatòria i
gratuïta, el sòl necessari per a l’execució dels sistemes urbanístics generals que
el planejament urbanístic general inclogui en l’àmbit d’actuació urbanística en
què els terrenys siguin compresos o en què estiguin adscrits per a l’obtenció del
sòl;
 costejar i, si s’escau, executar i cedir a l’ajuntament o a l’administració que
pertoqui, amb el sòl corresponent, totes les obres d’urbanització previstes en
l’actuació, com també les infraestructures de connexió amb les xarxes generals
de serveis i les d’ampliació i reforçament de les existents fora de l’actuació que
aquesta demani per les dimensions i les característiques específiques;
 edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic;
 executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcció de
l’habitatge protegit que eventualment els correspongui;
 i, en el seu cas, conservar les obres d’urbanització.
El POUM de la Tallada ha incrementat l’aprofitament urbanístic de la propietat del Sr.
Falgàs.
En referència a la modificació del POUM que va suprimir la unitat d’actuació UA4 B i que
va transformar tot aquest sòl en urbà, el Sr. Falgàs s’ha estalviat la tramitació d’un
projecte de reparcel·lació i d’un projecte d’urbanització, amb tot el que això comporta.
El Sr. Falgàs va manifestar a l’Ajuntament i als arquitectes redactors que estava d’acord
amb el POUM abans de la seva aprovació definitiva, i no l’ha impugnat en via
contenciosa administrativa.
En el procés de tramitació i aprovació del POUM, el Sr. Falgàs va assistir a reunions a
l’Ajuntament amb els arquitectes redactors i amb el seu advocat.
El Sr. Falgàs va formar part del procés de participació ciutadana del POUM.
El Sr. Falgàs s’ha estalviat molts diners gràcies a l’aprovació del POUM de la Tallada
d’Empordà.
L’Ajuntament no ha realitzat cap actuació negligent respecte el Sr. Falgàs.
L’Ajuntament no ha ocasionat cap perjudici econòmic al Sr Falgàs, sinó tot el contrari.
L’Ajuntament no ha ocasionat cap dany al Sr. Falgàs, que sigui avaluable
econòmicament, individualitzat en relació a la seva persona, i que sigui imputable a
l’Ajuntament.
L’Ajuntament no ha imposat cap limitació singular a la parcel·la del Sr. Falgàs ni l’ha
perjudicat per canvis en la classificació del sòl.

4.- FONAMENTS DE DRET I CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA
FONAMENTS JURÍDICS
I. La competència de la Comissió Jurídica Assessora
La competència de la Comissió es fonamenta en l’article 8.3.a) de la Llei 5/2005, de 2 de maig,
reguladora d’aquest òrgan consultiu,i en l’article 86 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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Atès que el reclamant ha valorat els danys en 85.973,52 euros, la Comissió és competent per a
dictaminar, ja que la quantia excedeix de la que exigeix l’article 8.3.a) de la Llei 5/2005 per al
dictamen preceptiu.
II. L’interès del reclamant i la competència per a tramitar l’expedient
L’interès del reclamant es fonamenta en el perjudici que diu que ha sofert i la competència per a
tramitar l’expedient correspon a l’Ajuntament de La Tallada.
III. L’exercici de l’acció
La reclamació es va presentar el dia 25 de juliol de 2014, però, anteriorment,el 21de juny de
2010, el reclamant havia presentat un escrit a l’Ajuntament en què “advertia que l’Ajuntament
havia executat, sense cap cobertura legal i sense la meva autorització, les obres d’urbanització
consistents en la construcció del vial en una finca de la meva propietat que el planejament
afectava a vialitat”. Segons la reproducció que en fa en l’escrit de reclamació, s’avisava que
l’ocupació era “sense cap títol ni autorització” i que “en cap cas havia estat cedida”.
L’escrit de 21 de juny de 2010 deia: “Reiterem que aquesta actuació material no té cap
cobertura jurídica i es constitutiva de via de fet, per la qual cosa cal que l’Ajuntament procedeix
a la restitució de la possessió dels terrenys al signant amb el restabliment de la realitat física
alterada o subsidiàriament que s’obtingui la cessió dels terrenys amb la tramitació i aprovació
del projecte de reparcel·lació de l’UA 4B amb el següent repartiment de càrregues i beneficis. En
aquest sentit cal tenir en compte que qui subscriu va pagar una quantitat de 800.000 ptes. per
fer front a les despeses d’adquisició d’una zona verda del sector”.Segons la reclamació la via de
fet de l’Ajuntament l’any 2010 raïa en el fet que “en el planejament la meva finca estava inclosa
dins un polígon d’actuació,l’UA-4, que posteriorment es va dividir en dos: UA-4A i UA-4B.La
meva finca estava situada en el polígon B, on no es va tramitar cap projecte d’equidistribució.
Recordem que de conformitat amb l’article 121 DL 1/2005 la cessió de dret al municipi dels
terrenys de cessió obligatòria opera quan s’aprova el projecte de reparcel·lació, la qual cosa no
ha succeït, sinó que l’Ajuntament ha procedit a ocupar els terrenys sense cap títol habilitant per
la via de fet”.
La reclamació també diu que “entre el moment en què es va presentar la petició a l’Ajuntament
(juny 2010) i ara, l’Ajuntament ha aprovat el POUM (publicat el novembre 2011) que ha suprimit
el polígon d’actuació”. També diu que “El canvi de planejament no ha modificat la il·legalitat de
l’actuació municipal però ens obliga a reformular la petició en el sentit que abans es reclamava
la incoació d’un projecte d’equidistribució i ara reclamem la reparació econòmica del dany
causat”.
Segons la reclamació, hi ha continuïtat entre la reclamació de 2010 i la de 2014, ja que el POUM
aprovat definitivament el 27 de juliol de 2011 i publicat en el DOGC de 25 de novembre de
2011ha mantingut la que el reclamant qualifica d’ocupació de fet de la superfície destinada a
vial i només ha canviat la causa dels danys. La reclamació diu que “En el nou planejament la
meva finca està classificada com a sòl urbà afectat per tres qualificacions: part del sistema viari
general, quant a la porció de terreny més gran per la clau 5b (cases aïllades),el triangle residual
amb la clau 4 (cases en filera)”.
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La Comissió observa que la responsabilitat per la qual es reclama consisteixen el fet que el
POUM de 2011, en suprimir el polígon d’actuació, “impedeix aplicar la solució preconitzada” en
l’escrit de 2010, i que “per part de la Corporació se segueix en l’ocupació de fet de la meva
propietat destinada a vial”. Segons la reclamació la situació actual és que “a la vista de la
d’impossibilitat del cessament de l’ocupació (“desfer l’ocupació per tornar-se a fer”) el que
s’imposa necessàriament és fixar la corresponent indemnització”.
Atès que, segons la reclamació, el POUM de 2011 és el que determina la indemnitzabilitat dels
danys, la Comissió considera que, d’antuvi, la reclamació ha estat presentada fora de l’any
assenyalat pels articles 142.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 4.2.2del Reial
decret429/1993, de 26 de març. Tanmateix,atès que les relacions posteriors entre el reclamant i
l’Ajuntament de la Tallada podrien influir en el desplaçament del dies a quo de prescripció de
l’acció de responsabilitat, la Comissió ha decidit entrar en l’examen del fons.Com es veurà en el
fonament jurídic VIII,la Comissió considera que manca el pressupòsit de la responsabilitat de
l’existència dels danys. Tot i això, si haguessin existit efectivament i el perjudicat no tingués el
deure de suportar-los, l’acció de responsabilitat estaria prescrita.
IV. Situació urbanística de la finca
IV.1. La finca es troba fora del nucli urbà, en un sector en què, en diversos informes, s’anomena
“La Carpa”i que és propietat del reclamant. Està travessada,al sud, pel carrer de la Sardana, que
és el vial a què es refereix la reclamació.
El reclamant diu que és el propietari de la finca registral núm. 865 de la Tallada, que
“inicialment corresponia a la parcel·la 333 del polígon 3 del Cadastre històric de la Tallada” i que
actualment, a causa de “l’ocupació per via de fet per part de l’Ajuntament i a la construcció d’un
vial sense el meu consentiment, que és la causa de la present reclamació, la meva finca ha
quedat partida pel vial en dues porcions amb les referències cadastrals següents. La 1ª porció
[...] de superfície 117 m2 situada a l’oest del vial de forma triangular. Si bé, segons recent
amidament, la seva superfície real és de 118,80 m2 i la 2ª porció [...] de superfície 4.022 m2
situada a l’est del vial de forma triangular, si bé, segons recent amidament, la seva superfície
real és de 4.529 m2”.Ambdues peces són sense edificar i la primera es considera “porció de
terreny triangular residual, inservible”. La porció ocupada pel vial és 518,95 m 2.
IV.2.Entre els anys 1995 i 2016 la finca ha estat sotmesa a dues ordenacions urbanístiques. La
primera ordenació és la fixada per les Normes subsidiàries aprovades l’any 1996, i modificades
puntualment l’any 1999. Entre les dues dates s’al·ludeix al fet que el reclamant havia redactat
un Projecte propi d’urbanització de la finca, que va presentar a l’Ajuntament l’any2000 o 2001,
segons les versions que va tornar a presentar l’any 2004. En la documentació s’afirma que el
reclamant és el propietari del terreny afectat, que havia estat promotor del seu projecte
d’urbanització i que, com a aparellador, l’havia redactat. També es diu que anteriorment havia
estat el tècnic municipal de l’Ajuntament de la Tallada. La segona ordenació és la de l’esmentat
POUM, aprovat definitivament el 27 de juliol de 2011 i publicat en el DOGC de 25 de novembre
de 2011.
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IV.3. Pel que fa a les normes subsidiàries, un Informe pericial de 4 d’abril de 2014 indica la
situació urbanística de la finca i diu que el planejament vigent en el municipi eren les Normes
subsidiàries de Planejament de la Tallada,aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme
de Girona el 31 de gener de 1996. Aquestes incloïen la finca en sòl urbà, dins de la Unitat
d’actuació UA-4,zona d’edificació aïllada 4º, amb una superfície de 31.600 m 2. En el plànol
“Ordenació del nucli de la Tallada-2”es definia l’obertura d’un carrer “a realitzar en el
desenvolupament d’aquesta Unitat d’actuació que creuava la finca i la dividia en dues parts”.
Posteriorment, “la Comissió d’Urbanisme de Girona, en sessió de 30 de gener de 2002,va
aprovar definitivament la Modificació puntual del NNSS de Planejament de la Tallada on
modificava diversos aspectes de l’UA-4 definides en les NNSS. Eren tres modificacions. Es
modificava la corba del traçat del vial definit a l’UA-4.Es dividia l’UA-4 en dues zones, A i B,a
efectes de l’Ordenació de tipologia edificatòria. Es qualificava l’Ordenació de tipologia
edificatòria de la zona A”.
Un Informe de febrer de 2015 de l’arquitecte pertanyent a l’empresa redactora del POUM
descriu la modificació puntual de les normes subsidiàries REPE l’any 2002, referent a l’UA 4;
modificació que incloïa la finca del reclamant, i que va aprovar definitivament la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona el 30 de gener de 2002 i que imposava,a més, la redacció d’un
text refós aprovat el 21 de juny de 2002 (publicat en el DOGC de 21 de setembre de 2002). La
modificació comportava crear dues noves unitats d’actuació núm. 4, l’A i la B, a la qual pertanyia
la finca del reclamant,“a més variava el traçat del vial (actual carrer de la Sardana) que la
travessa”, i també variava la tipologia edificatòria de la zona edificable de l’UA-4 A.
IV.4. Pel que fa al POUM, l’any 2011 l’Ajuntament va tramitar un POUM aprovat definitivament
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 27 de juliol. La normativa urbanística de
referència era el Decret legislatiu 1/2010.L’Informe de l’arquitecte de l’empresa redactora diu
que el POUM deixa els terrenys propietat del reclamant“classificats com a sòl urbà sense àmbit
d’actuació amb la qualificació de zona d’edificació aïllada clau 5b, travessat pel c. de la
Sardana”.La regulava l’article 122,“Zones de cases aïllades (Clau 5)”, on es diu que “Correspon a
les trames caracteritzades per la disposició aïllada de l’edificació respecte a la parcel·la, amb un
alt percentatges d’espais lliures privats i amb la consegüent obtenció d’unes òptimes condicions
ambientals. Comprèn principalment les edificacions més recents”. A la subzona5b corresponia
una parcel·la mínima de 600 m2 i una edificabilitat neta de0,50 m2 sostre/m2 sòl.
L’Informe de l’arquitecte diu que “En l’actualitat els terrenys es troben sense edificar i travessats
per un vial urbanitzat recentment (c. de la Sardana) d’acord amb l’ordenació establerta al
planejament municipal i l’UA 4, de forma que queda una part edificable a l’est i una altra part a
l’oest”. L’Informe diu que com a conseqüència del nou POUM la finca del reclamant de 5.147 m2
té una superfície d’aprofitament privat per a habitatge lliure de 4.065 m2, ja que li resten 1.082
m2 de la superfície del vial carrer de la Sardana i del vial carretera C-31. L’edificabilitat d’aquesta
superfície d’aprofitament privat és de 2.032 m2 sostre.
V. El procediment
En principi, s’ha seguit el procediment establert. Tanmateix, la Comissió observa que manca el
tràmit de comunicació de la incoació de l’expedient a l’asseguradora de l’Administració i que
tampoc no consta que se li hagi comunicat el tràmit d’audiència. La Comissió recorda la
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importància del compliment d’aquests tràmits, atès el caràcter de l’asseguradora d’interessada
en l’expedient(dictàmens 39/2012, 22/2013 i 397/2013, 196/2014, 32/2015 i 361/2015, entre
d’altres).
En el procediment, l’Instructor fa 26 preguntes al reclamant; entre elles si va treballar i quan el
desembre de 2014. Igualment l’instructor demana a diverses companyies de serveis que van
intervenir en les obres d’execució del projecte d’urbanització de l’UA4-A en què es va urbanitzar
el carrer de la Sardana “en una part que formava part de l’UA4 A al nord i una altra part que
formava part de l’UA4 B per la seva part sud”. Es va preguntar si durant l’execució de les obres
van rebre algun requeriment de propietaris de la part sud, concretament de l’ara reclamant,
“propietari d’uns terrenys de l’UA4 B, fent referència al fet que estaven urbanitzant una part de
propietat privada”, si li “van pagar alguna compensació econòmica [...] com a compensació per
la compra o adquisició anticipada de la part sud del c. de la Sardana”, i si li van pagar alguna
compensació econòmica per fer passar serveis per una part de la seva finca a l’UA4 B. També
se’ls va demanar que “aportin acta de replanteig de les obres a l’inici de l’execució dels treballs
d’urbanització i també el certificat final”. Les respostes van ser que no s’havia produït cap
requeriment per part de l’ara reclamant sobre el fet de la intervenció en la seva propietat, i que
tampoc li van pagar cap compensació econòmica. D’altra banda, no s’aporten les actes de
replanteig de les obres ni certificats finals.
VI. Els danys indemnitzables
Aquests danys resulten d’un Informe pericial de 4 d’abril de 2014, que en fa un càlcul pel
mètode residual estàtic (descrit en el foli29). Indica que “un cop urbanitzat el C. de la Sardana
aquesta finca ha quedat dividida en 3 porcions”,de les quals només és útil per al propietari la
més gran. Li són inútils les altres dues, en un total de 637,75 m2. Són la peça ocupada pel vial
que és la c. de la Sardana de 518,95 m2 i la 1a porció, residual, de 118,80 m2.
El càlcul dóna un valor de 85.973,52 euros de la peça ocupada, de 518,95 m2. S’ha d’incrementar
en un 25 % pel fet de l’ocupació, fonamentant-se en la doctrina jurisprudencial que és la
indemnització per la il·legalitat de l’ocupació (d’acord amb les sentències del Tribunal Suprem de
4 i 14 de març de 2003 i de 31 de gener de 2006). A més cal afegir-hi els interessos
moratoris,sigui des de l’ocupació –que s’han de comptar des de la data d’inici de les obres
d’urbanització– o, subsidiàriament, des de l’escrit de 21 de juny de 2010. També s’hi ha d’afegir
19.681,38 euros per la porció residual de terreny de 118,80 m2, que correspon a la1a porció de
118,80 m2,atès que és inedificable (al·lega l’article 23 de la LEF), ja que està per sota de la
superfície mínima que exigeix l’article 121.3.2 del POUM, que és de 240 m2.
Pel que fa a l’Informe de l’estudi d’arquitectes que va elaborar el nou POUM, compara la nova
edificabilitat de la finca del reclamant com a sòl urbà amb la qualificació de zona d’edificació
aïllada, la qual hauria tingut si el nou POUM l’hagués inclòs en un “àmbit d’actuació equivalent a
la de l’UA 4B de les NNSS”.No ho fa des del punt de vista del vial i de la parcel·la menor, sinó que
ho fa des del punt de vista de l’ordenació urbanística, com a zona d’edificació aïllada resultant
del POUM en comptes de formant part d’un polígon d’actuació (PA). Diu que els beneficis són
molt superiors en matèria d’edificabilitat i que s’estalvia nombroses despeses. A més, aquest
informe exposa quina és la situació si la finca hagués pertanyut a un PA: “tindríem un Polígon
d’Actuació d’acord amb el que defineix l’article 118TRLUC 1/2010, vigent a l’aprovació definitiva
del POUM, amb els drets i obligacions que preveu l’esmentat text legal i deixaria el sòl classificat
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com a sòl urbà no consolidat(article 31 TRLUC).L’objecte del PA és el de repartir els beneficis i les
càrregues derivats de la seva gestió i execució”. L’Informe continua dient que “l’àmbit de
l’UA4B, de 20.330 m2, classifica el sòl que s’hi inclou d’urbà no consolidat amb una superfície
parcel·lable de 16.968 m2(un 83,46 %) ja que se li detreuen 5.059 m 2, és a dir un 24,89 % per
cessions de sistemes, vialitat i zones verdes, i del 10 % de l’aprofitament mitjà. La hipotètica
aplicació d’aquests paràmetres a la finca del reclamant, de 5.147 m 2,determinava que la seva
participació en l’UA 4B era del 25,89 %. El seu 24,89 % corresponent a les cessions obligatòries
de l’UA-4B donava 1.281 m2; de manera que la seva superfície d’aprofitament privat als 3.866
m2es reduïa a 3.866 m2.Atès que l’edificabilitat de l’UA 4B era de 0,50 m 2 sostre/m2 sòl,
l’edificabilitat neta de la seva finca quedava en 1.933 m2 sostre”. L’Informe conclou que
“l’aprofitament privat que correspon al Sr. [...] amb el vigent POUM és de 4.065 m 2 sòl per
habitatge lliure, que correspon a una edificabilitat de 2.032 m 2 sostre per aquest mateix ús”. En
canvi“l’aprofitament que correspon(dria) al Sr. [...] en l’àmbit d’actuació de 2.706 m 2 sòl per
habitatge lliure més 1.160 m2 sòl per HPP, amb un total de 3.866 m2 sòl, que corresponen a una
edificabilitat de 1.353 m2 sostre per habitatge lliure i 580 m2 sostre per HPP,amb un total de
1933 m2 sostre”.
L’Informe també incideix en les despeses d’urbanització que s’ha estalviat el reclamant gràcies a
no estar inclòs en l’UA 4B ja que sobre la base de la seva eventual participació del 25,32% li
hauria pujat a 236.219 euros. L’Informe, en la “Comparativa on es reflecteixen costos i cessions
de la propietat [...] en cas de ser inclosa en l’àmbit d’actuació com a UA 4B o segons el POUM
aprovat”, exposa els sacrificis que el nou POUM imposa efectivament al reclamant. Primerament
les cessions es limiten al tram del carrer de la Sardana, que travessa la seva finca, i la part de vial
que correspon a l’ampliació de la carretera C-31 de la Bisbal a Figueres,amb un total de 1.082
m2, i diu “que en no estar inclòs en un àmbit d’actuació no li corresponen cessions en concepte
del 10 % de l’aprofitament mitjà”. Segonament, els costos d’urbanització pel c. de la
Sardana“atès que ja està urbanitzat serien els que corresponen al màxim del 90 %de
contribucions especials de la urbanització de la part de vialitat a cedir al costat de la carretera C1.Aplicant els valors unitaris dels costos d’urbanització”el cost és de 130.365 euros.
Per a acabar, l’Informe de l’arquitecte descriu els beneficis comparatius del reclamant pel fet de
no estar inclòs en l’UA. Li corresponen 199 m 2 menys de cessions i 199 m2 més de sòl privat i 99
m2 més de sostre edificable. No té obligació de destinar un 30 % a habitatge de protecció
pública. Redueix els costos d’urbanització en 105.854 euros i l’edificació pot ser immediata,
estalviant-se el projecte de reparcel·lació i gestió corresponent a una unitat d’actuació.
VII.

La responsabilitat de l’Administració

En aquest apartat es presenten les al·legacions del reclamant, les dades sobre la conducta del
reclamant durant el llarg període de temps i les conclusions de l’Informe jurídic de l’instructor
del procediment que denega la responsabilitat de l’Administració.
VII.1.Pel que fa a les al·legacions del reclamant, és on s’exposa més clarament el fonament de la
responsabilitat. Diu que la “via de fet” de l’Administració consisteix a “ocupar uns terrenys
privats sense títol per efectuar obres consistents en l’obertura d’un vial no queda coberta pels
hipotètics càlculs de beneficis i càrregues que fa el perit en base a una ordenació urbanística que
mai va desenvolupar-se mitjançant cap projecte d’equidistribució”.
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El reclamant considera que l’Informe pericial que aporta confirma les seves pretensions. En
reprodueix les afirmacions pericials:la “qualificació urbanística de la finca no queda subjecta a
cap unitat d’actuació” i que “el POUM contempla la propietat [...] com a sòl urbà sense àmbit
d’actuació travessada per un vial (c. de la Sardana)” i amb àrees d’aprofitament amb la
qualificació de zona d’‘Edificació aïllada’ (42) clau 5b regulada per l’article 122de les Normes
subsidiàries. També diu que “en l’actualitat els terrenys es troben sense edificar i travessats per
un vial urbanitzat recentment (c. de la Sardana) d’acord amb l’ordenació establerta pel
planejament municipal i l’UA 4 La Tallada de forma que queda una part edificable a l’est del vial i
una altra petita a l’oest”.
VII.2.Pel que fa a la intervenció del reclamant en les diverses ordenacions d’urbanització, es pot
destacar:
a)En la modificació puntual de les Normes subsidiàries: L’Informe jurídic de l’instructor de
l’expedient, de 2 de desembre de 2015, descriu la modificació puntual de les Normes
subsidiàries, de 2003,en relació amb l’UA 4.Diuque “el projecte d’urbanització es refereix
exclusivament a l’espai físic de l’UA 4A de manera que només contempla la urbanització de la
part nord del c. de la Sardana, excloent la seva part sud la que correspondria haver executat a
l’UA 4B. En el Projecte tampoc es fa referència a una cessió anticipada de la part sud del c. de la
Sardana, ni hi ha cap previsió que els futurs veïns de l’UA 4 A tinguessin connexió amb el nucli
urbà de la Tallada per aquest vial. No hi ha cap previsió d’execució de serveis a la part sud del c.
de la Sardana [...] no es realitzava cap actuació a l’UA-B de cap tipus.”
Resumeix que“En essència els canvis que comportava la modificació era:Es divideix la zona A de
la zona B. Es rectifica el traçat del vial, que coincideix amb l’emplaçament actual. A la zona B no
es modifica la tipologia edificatòria. A la zona A l’edificació es fa en parcel·la mínima de 240 m
en filera i façana d’11 m”. L’Informe comenta que la “motivació” de la modificació puntual va ser
“l’adequació de les alineacions del vial a les necessitats de l’empresa LA TALLADA MART per a
poder executar la posterior UA-4A i del reclamant”.
L’Informe jurídic també diu que el reclamant abans de la tramitació de la modificació puntual de
les normes subsidiàries, concretament l’any 1999, ja havia redactat el seu projecte
d’urbanització de la Carpa, que va presentar a l’Ajuntament el 27 d’abril de 2001. Era un
projecte que només tenia en compte la seva propietat i que obviava completament la resta de
propietaris de l’UA 4, sense respectar que el projecte d’urbanització havia d’afectar tots els
propietaris de l’UA4, no només la seva parcel·la, i, sense respectar tampoc que abans de
tramitar un Projecte d’urbanització calia la formulació, tramitació i aprovació puntual de les
normes subsidiàries i el projecte de reparcel·lació amb el repartiment corresponent de beneficis
i càrregues, cessions obligatòries, etc. El projecte redactat tampoc complia amb les alineacions
del vial previst a les normes subsidiàries de 1996 i no tenia en compte la llei de carreteres i la
seva limitació de la línia d’edificació a 25 m. L’Informe diu que el Projecte del reclamant “no
dibuixa el c. de la Sardana d’acord amb la previsió de les NNSS de 1996 sinó que preveu el traçat
del futur carrer de la Sardana segons el seu traçat actual” i que“Tot sembla indicar que amb la
modificació del traçat del carrer[...] aconseguiria que la seva parcel·la tingués façana a carrer en
la seva totalitat cosa que no tindria amb la previsió de les NNSS de 1996”. Continua dient que “A
data d’avui i gràcies a les negociacions de l’Ajuntament amb el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat durant la tramitació del POUM aquesta línia d’afectació s’ha
reduït a 15 m, beneficiant de forma notable les possibilitats urbanístiques del Sr. [...]”. L’Informe
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jurídic també diu que, tot i les mancances del Projecte, l’Ajuntament el va aprovar
definitivament el 17 de desembre de 2004, sense cap informe desfavorable.
L’Informe rebla “que aquell projecte no complia amb les normes més elementals i bàsiques dels
processos d’execució urbanística” i que “sorprèn que l’Ajuntament aprovés aquest seguit de
despropòsits”. Per això suggereix que
caldria que l’Ajuntament actual esbrinés les
responsabilitats “administratives, civils i fins i tot penals” de l’alcalde, regidors, funcionaris
municipals i del mateix reclamant. L’Informe també diu que tanmateix “el projecte
d’urbanització no es va arribar a executar” i que la documentació de l’Ajuntament “no fa cap
esment ni a la part escrita ni a la part gràfica a cap actuació a la part sud del carrer de la
Sardana” i que les diverses companyies de serveis han afirmat que no hi varen fer cap
intervenció. “Tot indica que l’Ajuntament no va executar cap obra ni cap subministrament a la
part sud del c. de la Sardana i, per tant, no va tenir cap tipus de participació en l’execució
d’aquestes obres [...]. No hi ha constància de l’abast de les obres però per fotografies de l’època
i per fotografies aèries es pot veure com es varen marcar les alineacions del carrer i es van
col·locar la rigola i vorades. Es desconeix si es va compactar l carrer. De les fotografies es veu
com fins l’any 2010 aquesta part del carrer no es va pavimentar”. L’Informe afegeix que el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques va asfaltar la part sud del carrer de la
Sardana com a compensació per les molèsties ocasionades als veïns de la Tallada per les obres
de construcció de la C-31 a Figueres; compensació acceptada per l’Ajuntament el 16 de juny de
2010.No s’indica la data de la pavimentació.
b) En la tramitació del POUM:L’Informe dels arquitectes autors del POUM diu que el reclamant
va tenir coneixement de la seva tramitació. “Durant el temps que va durar la redacció i
formulació del POUM [...] es va interessar diverses vegades durant el tràmit de participació
pública per la seva tramitació i contingut i en concret pels terrenys de la seva propietat dins el
mateix”. L’informe esmenta una reunió amb ell i el seu advocat el 7 de novembre de 2010,i que
“se li exposà bàsicament per part nostra l’oportunitat de qualificar els terrenys en la forma que
en va resultar finalment al POUM,és a dir, com a sòl urbà sense àmbit d’ actuació i els
aprofitaments i cessions que en resultaven comparant-los als que tindria si es mantenien dintre
d’un PA de l’àmbit de l’anterior UA 4B.La reunió es va acabar sense una definició i van dir que
estudiarien els termes de la solució proposada per l’Ajuntament. Unes setmanes més tard varen
manifestar la seva conformitat i acceptació de la proposta i així va quedar reflectida en
l’aprovació definitiva del POUM”.
c)Altres intervencions del reclamant en relació amb l’UA 4: L’Informe jurídic diu que
l’Ajuntament va comprar i el reclamant va vendre per 2 milions de pessetes un terreny per a
destinar a l’ampliació de la plaça de la Constitució. També resulta que el reclamant, i l’empresa
La Tallada Mar, van fer un desemborsament de 800.000 pessetes, 1.200.000 pessetes a compte
del desenvolupament de l’UA 4. Posteriorment l’instant va reclamar judicialment la devolució de
les 800.000 pessetes “per manca del desenvolupament de la urbanització”i li varen retornar.
L’Informe jurídic comenta que finalment el reclamant “no va realitzar cap aportació en execució
del desenvolupament de l’UA 4 ni en la seva versió inicial com a UA 4 ni desprès de la
modificació puntual de les NNSS a la zona UA -4B a la que té la seva parcel·la”.
d)Pel que fa al procediment de responsabilitat, l’informe jurídic de l’instructor diu que a l’inici de
la reclamació de responsabilitat l’Ajuntament va citar el reclamant perquè es generaven molts
dubtes que es volien aclarir personalment amb ell i que no va voler comparèixer. També diu que
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en fase de proves li van enviar un qüestionari de 26 preguntes, que no va contestar. Aquestes
preguntes es poden agrupar en blocs. El primer, sobre els seus coneixements tècnics i la seva
qualitat de promotor de la urbanització i d’extècnic de l’Ajuntament. El segon, sobre la seva
intervenció en els projectes d’urbanització de la zona, sense una prèvia parcel·lació i altres
irregularitats, i perquè el va tornar a presentar l’any 2004. Destaca, en aquest bloc, la pregunta
núm. 7: “Indiqui com podia ser que el projecte que vostè va presentar l’any 2000 a l’Ajuntament
ja preveiés el c. de la Sardana amb el traçat que s’acabaria aprovant a la modificació puntual de
les NNSS de l’any 2003 i que era diferent l traçat previst a les NNSS de l’any 1996”. El tercer bloc
es refereix “a com és que no va interposar les accions legals en defensa de la seva propietat
mitjançant interdictes que es varen executar els serveis a la seva propietat situada a la part sud
de l’UA-4 B” i si Endesa li va demanar permís o donar compensacions per soterrar la línia
elèctrica. El quart és sobre la modificació feta pel POUM per suprimir la unitat d’actuació 4B i el
va transformar en sòl urbà i les preguntes són sobre els beneficis i estalvia que ha obtingut.
VII.3. Pel que fa a les conclusions de l’informe jurídic de l’instructor de l’expedient, les més
rellevants són que no hi ha evidència documental que permeti acreditar qui va urbanitzar la part
sud del carrer de la Sardana,tot i que els anys 2003 i 2004 es va realitzar algun tipus d’obra de
marcatge de carrer i pas de serveis; que no consta que el reclamant manifestés oposició a obrir
el carrer; que no hi ha constància que hagi negat el consentiment a les obres, ni que interposés
accions legal en defensa de la seva propietat mitjançant interdictes quan es van executar els
serveis a la seva propietat. Pel que fa a la resta de conclusions, es refereixen a la seva qualitat
d’expert, a la seva participació en el POUM i als beneficis resultants de la qualificació que aquest
ha fet a la seva finca.
VIII. El parer de la Comissió
L’expedient abasta un llarg període de temps, des de la modificació de les Normes subsidiàries
fins a la reclamació, i manifesta la notable desinformació de l’Ajuntament sobre els fets concrets
objecte de la reclamació, que és la qüestió del vial.
La Comissió considera que de l’exposició dels fets resulta que la reclamació,si existís l’acció, ho
seria per una acció prescrita. Però també constata que l’acció de responsabilitat no ha arribat a
néixer perquè manca l’existència de danys i,en el cas d’haver-ne hagut, la seva antijuridicitat.
a) L’antijuridicitat consistent en la pretesa manca de cobertura jurídica del vial que fa
que el reclamant acusi l’Ajuntament de vies de fet. La Comissió considera que el vial sempre ha
tingut aquesta cobertura, encara que no hagi estat la que el reclamant considera més
convenient als seus interessos. La Comissió també valora la manca d’eventuals oposicions del
reclamant als actes concrets en què es concretaria l’eventual via de fet.
b)L’existència de danys. La Comissió considera que la valoració feta en les informes
comparant els beneficis i despeses derivats del POUM són suficients per a desmentir-la. La
Comissió valora el fet de que el reclamant va estar informat de la seva tramitació i que no hi va
manifestar oposició.
c) La temporaneïtat de la reclamació. La Comissió considera que ha prescrit, tant si el
dies a quo es compta des de la publicació del POUM com si es compta des de la pavimentació
del vial.
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CONCLUSIÓ
És procedent desestimar la reclamació d’indemnització instada davant l’Ajuntament de Tallada
d’Empordà pel Sr. Salvador Falgàs i Oller pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de
l’ocupació d’una finca de la seva propietat per a la construcció d’un vial.

D'acord amb els antecedents de fet i els fonaments de dret anteriors, i vist l’informe jurídic de
l’instructor, el dictamen 94/2016 de la Comissió Jurídica Assessora, i la proposta de resolució de
l’Alcaldia de 10 de maig de 2016, a proposta de l’Alcaldia es proposa al Ple l’adopció del següent
acord:
Primer.- DESESTIMAR la reclamació presentada pel Sr. Salvador Falgàs Oller.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades.

La Tallada d’Empordà, 13 de maig de 2016
Josep Ferrer Vilavella
Alcalde
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