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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
En la memoria del trabajo se detallan las tareas realizadas durante los cuatro años en los que he sido beneficiaria de la 
beca FI, que me permitió incorporarme en el área de Derecho Administrativo de la Universidad de Girona, bajo la dirección 
del Dr. Joan M. Trayter Jiménez, para la elaboración del proyecto de investigación "La responsabilidad patrimonial de la 
Administración Púbica Urbanística", que una vez terminado dará lugar a la Tesis Doctoral.  
 
Durante el primer año realizé y superé los cursos del programa de Doctorado “Globalización y Derecho: el Derecho 
Europeo como referencia”; que me permitió obtener la renovación de la Beca FI, para la elaboración y defensa en el año 
posterior de la tesina titulada "La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por cambio de la ordenación 
territorial o urbanística”; con la consiguiente obtención del Diploma de Estudios Avanzados en Derecho.  
 
En líneas generales, puedo destacar -además de la investigación en la elaboración de la Tesis-, la realización de dos 
estancias de investigación en la University of Oxford, bajo la tutorización del Prof. Paul Craig, del St. John's College; gracias 
a la concesión de una beca por parte del "Institut d'Estudis Autonòmics de Catalunya" y otra, por la Generalitat de 
Catalunya, dirigida a estancias de investigación en el extrangero. También diversas publicaciones traducidas en la 
participación en dos libros, un artículo, una recensión y una comunicación; así como la asistencia a distintos Congresos de 
Derecho Administrativo y seminarios, la realización de distintos cursos entre ellos un Posgrado de Derecho Urbanístico en 
la UdG y la docencia realizada. Asimismo he devenido miembro de los proyectos de investigación del grupo de 
investigación del Área; importantes por formar parte del Plan Nacional I+D, financiados por el Ministerio de Educación y 
Ciencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
 
This  report details, the  tasks  performed during the four years that I have been a beneficiary of the FI grant, which 
enabled  my entery into the field of Administrative Law at the University of Girona, under the direction of Dr. Joan 
M. Trayter Jiménez. The main aim is the development of the research project entitled "The liability of the Public 
Planning Authorities”, which will lead to a Doctoral Thesis. 
 
During the first year I carried out and passed the courses of the PhD program "Globalization and Law: the European 
Law like a reference", which entilted my obtaining a  renewal of the FI scholarship. The following year, I wrote and 
defended my dissertation, entitled  "The Liability of Public Authorities  in changing the town and country planning". 
On completion I was granted a Certificate  in Advanced Studies in Law. 
 
During  the research and  development of the Doctoral Thesis, I  carried  out two research periods at the University 
of Oxford, under the tutorship of Professor Paul Craig, of St. John's College. I could do this due to being awarded 
two grants; the first was funded  by the "Institute of Regions Studies of Catalonia” ,  the other by the Catalan 
Government (BE grant, for investigation stage abroad).  I have also been  involved in the publication of two books, 
an article, a review and a communication. I have attendend various  Administrative Law Congresses and Seminars; 
carrying out different programmes such as,  a Postgraduate course in Town Planning Law, at the University of 
Girona. In addition I have also been involved in lecturing students at the same University. I have been and  I 
continue tobe involved in the research projects of the field of Administrative Law, which are projects about the 
“National Plan I + D”, funded by the Ministry of Education and Science. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
Durant els quatre anys en què m’ha estat concedida la beca per a la formació i contractació 

d’investigadors novells, coneguda com a Beca FI, (1 de gener de 2007 a 31 de desembre de 

2010), he realitzat els cursos de Doctorat,  la Tesina, dues estades de recerca, m’he format 

professionalment, he  impartit docència  i en  aquests moments  estic  finalitzant el projecte 

final de  recerca, conegut  com a  tesi doctoral. Per poder especificar amb més detall  tot el 

treball  realitzat durant aquest període, distribuiré  la memòria en cinc parts, on  les quatre 

primeres faran referència a cadascun dels anys becats, i la última exposaré una memòria del 

contingut de la tesi doctoral. 

 

1. PRIMERA ANUALITAT: 1 DE GENER A 31 DE DESEMBRE DE 2007. 

 

El dia 22 de febrer es va dictar la resolució per la qual se’m va concedir la Beca Fi, tot i que 

amb  caràcter  retroactiu  a  data  1  de  gener  de  2007.  Aquest  fet  que  em  va  permetre 

incorporar‐me  a  l’àrea  de Dret Administratiu  de  la  Facultat  de Dret,  de  la Universitat  de 

Girona, i iniciar la meva etapa doctoral, sota la direcció del Dr. Joan Manel Trayter Jiménez. 

 

En  aquest  primer  any  vaig  realitzar  i  superar  els  cursos  de  Doctorat,  emmarcats  en  el 

programa  “Globalització  i  Dret:  El  Dret  Europeu  com  a  referència”,  de  la  Universitat  de 

Girona, on la majoria de les assignatures versaren sobre matèria de Dret Públic: 

 

‐ Una teoria del dret per un món globalitzat. 

‐ Constitucionalisme, integració europea i globalització. 

‐ Globalització i justícia administrativa. 

‐ El manteniment de la pau i seguretat internacional en un món globalitzat. 

‐ La protecció internacional del medi ambient. 

‐ Dret penal i globalització. Justícia penal internacional. 

‐ El dret concursal del segle XXI. 

 

Durant el curs acadèmic 2006‐2007, també vaig assistir al curs "Seminari de Dret Local. Curs 

d'especialització en Dret Local", organitzat per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i 

Formació, juntament amb l'àrea de Dret Administratiu de la UdG, celebrat a Girona.  



 

 

 

 

Així mateix, vaig realitzar el curs "El Derecho Urbanístico Español a comienzos del siglo XXI. 

Problemas de  la vivienda, corrupción y aprovechamiento  ilegal del suelo", organitzat per  la 

Universidad  Internacional Menéndez  Pelayo,  celebrat A  Coruña,  del  18  al  20  de  juliol  de 

2007.  

 

A més a més, em vaig  incorporar als dos projectes del grup de recerca, dirigits ambdós pel 

catedràtic de l’Àrea de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, el Dr. Joan M. Trayter 

Jiménez: 

 

‐  “Xarxa  d’Investigació  sobre  sancions  administratives,  policia  administrativa  i 

seguretat pública”, finançat per l’AGAUR ‐ Generalitat de Catalunya. 

 

‐ “El urbanismo como política europea medioambiental y de cohesión social en el siglo 

XX”, en el marc del Pla Nacional I+D, finançat pel Ministerio de Educación y Ciencia. 

 

 

2. SEGONA ANUALITAT: 1 DE GENER A 31 DE DESEMBRE DE 2008. 

 

En aquest segon període de la beca de la qual he gaudit els últims quatre anys, vaig elaborar 

el treball de recerca, conegut com a tesina, que versà sobre “La responsabilidad patrimonial 

de la Administración Pública por cambio de la ordenación territorial o urbanística”. Projecte 

que  s’emmarcà  al  programa  de Doctorat  esmentat  anteriorment  “Globalització  i Dret:  el 

Dret Europeu com a referència”, i que al mateix temps formà part del projecte d’investigació 

de  l’Àrea de Dret Administratiu, “El urbanismo como política europea medioambiental y de 

cohesión social en el siglo XXI”. 

 

Aquest treball va ser defensat el dia 7 d’octubre de 2008, a la Sala de Graus de la Facultat de 

Dret, i un cop superat, em va permetre la obtenció del Diploma d’Estudis Avançats en Dret, 

amb  la qualificació global d’excel∙lent per unanimitat; així  com el  compliment del  requisit 

imprescindible per poder obtenir la renovació de la beca FI. 

 

La tesina constà de dues parts: 



 

 

 

a) La  primera  d’elles,  referent  al  primer  capítol,  versà  sobre  l’evolució  històrica 

legislativa i el marc actual de les dues matèries que s’interaccionen en el meu estudi: 

la responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública i l’urbanisme. 

 

b) En el segon capítol s’entrà en el fons de l’estudi, és a dir, en l’anàlisi de la lletra a) de 

l’article  35  del  Reial Decret  Legislatiu  2/2008,  de  20  de  juny,  que  aprova  el  Text 

Refós de  la Llei de Sòl, on es tracten els requisits  legals exigits, així com  la doctrina 

jurisprudencial sostinguda fins a dia d’avui pel Tribunal Suprem, per tal que sorgeixi 

la responsabilitat patrimonial per l’alteració de l’ordenació territorial o urbanística. 

 

A més a més, em va ser concedida, per part de l’Institut d’Estudis Autonòmics de Catalunya 

una  beca  per  la  “Recerca  sobre  les  Autonomies  Polítiques  Territorials”,  en  el  marc  del 

projecte presentat  sobre  “Les  competències de  la Generalitat de Catalunya en matèria de 

responsabilitat patrimonial per actes urbanístics. El cas anglès”, per un període de 3 mesos ‐

27 de  juny a 27 de setembre de 2008. Gràcies a aquesta beca vaig poder realitzar  la meva 

primera estada d’investigació, tot  i que es va prolongar més dels mesos becats,  ja que vaig 

iniciar  l’estada  el  dia  1  de maig  de  2008,  a  la  University  of  Oxford,  sota  la  direcció  del 

Professor d’English Law, Paul Craig, del St. John’s College. 

 

Durant aquest any 2008, vaig participar juntament amb els següents autors: Trayter Jiménez, 

J.M;  Noguera de la Muela, B.; Aguado Cudolà, V.; Cuyàs Palazón, M. (coordinadors); Aguirre 

Font, J.Mª.; Barrera Nettel, A.; Cerrillo Martínez, A.; Esteve Caireta, L.; Ferré Mestre, A.; Geis 

Carreras, G.; Machado Martín, X.; de Palma del Teso, A.; Peñalver Cabré, A.; Pujol Cardenal, 

C.; Rodríguez Font, M.; Saló Manera, P.; Tarrés Vives, M.; i Velasco Rico, C.I.; en l’elaboració 

del llibre “Dret Administratiu I: Casos pràctics i materials docents (adaptats a l’espai europeu 

d’educació superior)”, publicat per Atelier. 

 

També  em  vaig  iniciar  en  el món  docent  universitari,  a  la  pròpia  Facultat  de  Dret  de  la 

Universitat de Girona, impartit durant els mesos de febrer i març, sis classes ‐ 4 teòriques i 2 

pràctiques  ‐  de  l’assignatura  de  Dret  Administratiu  I,  corresponent  al  3r  curs  de  la 

llicenciatura de Dret.  

 

 



 

 

 

 

Així mateix,  vaig  assistir  als meus  primers  Congressos,  fet  que  em  va  permetre  conèixer, 

especialment, professors i altres doctorands de tot l’Estat Espanyol: 

 

‐ “III  Congrés  de  la Asociación  Española  de  Profesores  de Derecho Administrativo”, 

celebrat a la Facultat de Dret de la Universitat de Granada, els dies 8 i 9 de febrer de 

2008. 

 

‐ Assistència  en  el  “XVI  Congrés  Italo‐Espanyol  de  Professores  de  Derecho 

Administrativo”, celebrat a la Facultat de Dret de la Universitat de Saragossa, del 23 

al 25 d’octubre de 2008. 

 

Durant el curs 2007/08 també vaig assistir a  les  jornades del “Seminari de Dret Local. Curs 

d’especialització en Dret Local”, celebrat a Girona i organitzat per la Fundació Universitat de 

Girona: Innovació i Formació, juntament amb l'àrea de Dret Administratiu de la UdG. 

 

Finalment durant aquest curs acadèmic, per millorar el meu nivell, i també en vista a l’estada 

d’investigació  que  havia  de  fer  a  la  University  of  Oxford,  vaig  realitzar  i  superar  el  curs 

“Anglès III”, ofert pel Servei de Llengües Modernes de la Universitat de Girona. 

 

 

3. TERCERA ANUALITAT: 1 DE GENER A 31 DE DESEMBRE DE 2009. 

 

Per tal d’adquirir més coneixement  i profunditzar sobre  la matèria objecte de  la meva tesi 

doctoral –el Dret Urbanístic ‐, vaig creure oportú la realització d’algun curs que versés sobre 

aquest àmbit. Per això durant el curs 2008/09 vaig realitzar el Postgrau en Dret Urbanístic 

(2a edició), organitzat per  l’Àrea de Dret Administratiu de  la Universitat de Girona. Aquest 

curs  es  va  iniciar  el  15 d’octubre de  2008  (per  tant, dins  la  segona  anualitat del  període 

becat),  finalitzant el dia 18 de  juny de 2009,  i  formava part del Mestratge en Gestió  i Dret 

Local, organitzat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, la UAB, la URV, la UdG, la 

UdL,  la UB  i  la UPF, amb  la col∙laboració de diferents entitats públiques. La seva superació 

em  va  permetre  obtenir  el Diploma  de  Postgrau  en Dret Urbanístic,  i  sobretot  un millor 

coneixement sobre l’àmbit urbanístic. 



 

 

 

 

Durant els últims mesos de la segona anualitat vaig iniciar, juntament amb el Dr. Joan Manel 

Trayter Jiménez (coord.)  i  la també doctorant Marta Llorens Ferrer,  l’elaboració del codi de 

lleis titulat “Legislació urbanística catalana (inclou el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de 

juny, que  aprova  el  Text Refós de  la  Llei de  Sòl)”,  el qual  va  ser publicat  l’any  2009, per 

l’Editorial Atelier. 

 

Així  mateix  vaig  elaborar  l’article  doctrinal  titulat  “La  responsabilidad  patrimonial  de  la 

Administración Pública por alteración de la ordenación territorial y urbanística”, publicat per 

la Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, núm. 19, any 2009, pp. 117 a 146.  I en  la 

mateixa Revista, núm. 20, pp. 355‐356, vaig publicar la recensió del llibre “La ejecución de las 

sentencias urbanísticas”, de l’autora Dra. Gemma Geis Carreras, publicat per Atelier, 2009. 

 

I seguint amb les publicacions, també vaig participar com autora secundaria, juntament amb 

la Dra. Gemma Geis Carreras (autora principal), de la comunicació titulada "La web 2.0 como 

instrumento  de  apoyo  en  la  enseñanza  del  Derecho  Administrativo”,  presentada  en  el  III 

Congreso Nacional de Innovación Docente en Ciencias Jurídicas, "Innovación y Calidad en la 

Docencia del Derecho", celebrat a la Facultat de Dret de la Universitat de Sevilla, els dies 17 i 

18 de setembre de 2009. 

 

Per altra banda, el Ministerio de Educación y Ciencia va concedir el Projecte ”El urbanismo 

como  instrumento  de  lucha  contra  el  cambio  climático  y  de  cohesión  social”,  en  el  Pla 

Nacioanl  I+D,  a  l’àrea  de  Dret  Administratiu  de  la  UdG,  sota  la  direcció  del  Dr.  Joan M. 

Trayter Jiménez, pel període d’1 de gener de 2009 a 31 de desembre de 2011, del qual en 

sóc membre.   

 

El dia 4 de novembre de 2009, vaig assistir al “Seminario de Derecho Administrativo”, dirigit 

pel Dr. Eduardo García de Enterría  i coordinat pel D. Lorenzo Martín‐Retortillo Baquer, a  la 

Universidad  Complutense  de  Madrid,  en  la  ponència  de  la  Dra.  Gemma  Geis  Carreras 

titulada “La ejecución de las sentencias en materia urbanística”. 

 

En relació a  la docència, durant el curs 2008/09 vaig  impartir mig crèdit en  l’assignatura de 

Dret Administratiu  I, corresponent al 3r curs de  la  llicenciatura de Dret, a  la Universitat de 



 

 

Girona.  Així  mateix,  vaig  realitzar  el  curs  de  “Procediment  Administratiu  Sancionador”, 

emmarcat dins  el Pla Agrupat de  Formació Contínua de  les Administracions Públiques de 

l’Associació  Catalana  de Municipis  i  Comarques  i  la  Diputació  de  Girona,  entre  el  15  de 

setembre i el 6 d’octubre de 2009. 

 

Durant el curs 2008/09 també vaig assistir a  les  jornades del “Seminari de Dret Local. Curs 

d’especialització en Dret Local”, celebrat a Girona i organitzat per la Fundació Universitat de 

Girona: Innovació i Formació, juntament amb l'àrea de Dret Administratiu de la UdG. 

 

Finalment  durant  aquest  curs  acadèmic  vaig  continuar  la meva  formació  en  una  llengua 

estrangera, realitzant  i superant el curs “Anglès IV”, ofert pel Servei de Llengües Modernes 

de la Universitat de Girona. 

 

 

4. QUARTA ANUALITAT: 1 DE GENER A 31 DE DESEMBRE DE 2010. 

 

Vaig  iniciar  aquesta  darrera  etapa  realitzant  la  meva  segona  estada  d’investigació  a  la 

University of Oxford, mitjançant  l’atorgament de  la Beca per a estades de  recerca  fora de 

Catalunya  (BE‐DGR  2009)‐ Modalitat A,  concedida per  la Generalitat de Catalunya, per  la 

realització del projecte “El  sistema  indemnitzatori en  l’àmbit urbanístic anglès”. D’aquesta 

forma i sota la tutoria del Professor Paul Craig, del St. John’s College, vaig estar realitzant la 

meva investigació del 7 de gener a l’11 de maig de 2010. 

 

Per  altra  banda,  l’activitat  docent  realitzada  a  la  Universitat  de  Girona  durant  el  curs 

acadèmic 2009/10 va ser la següent: 

 

a) 3 crèdits en l’assignatura de Dret Administratiu I, en el 3r curs de la llicenciatura de 

Dret. 

 

b) 2  crèdits en  l’assignatura de Dret Administratiu  I, en el 1r  curs del Grau en Dret  i 

Ciències Polítiques. 

 

Durant els mesos que no vaig estar al Regne Unit vaig assistir a les jornades del “Seminari de 

Dret  Local.  Curs  d’especialització  en  Dret  Local”,  celebrat  a  Girona  i  organitzat  per  la 



 

 

Fundació  Universitat  de  Girona:  Innovació  i  Formació,  juntament  amb  l'àrea  de  Dret 

Administratiu de la UdG, durant el curs 2009/2010. 

 

També vaig assistir al “IX Congreso Hispano‐Luso de Derecho Administrativo. La regulación 

económica en el Derecho Administrativo de Portugal y de España. En especial, la regulación 

bancaria”, celebrat a Córdoba, els dies 26 i 27 de novembre de 2010. 

 

 

5. PROJECTE FINAL: LA TESI DOCTORAL. 

 
a) INTRODUCCIÓ 

Des  del  moment  en  què  la  Generalitat  de  Catalunya  em  va  concedir  la  Beca  FI,  i 

especialment, des del segon any –un cop superats els cursos del Programa de Doctorat‐, he 

estat treballant en una mateixa línia de recerca, que un cop finalitzada, donarà lloc a la Tesi 

Doctoral, titulada “La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública Urbanística”, 

sota la direcció del catedràtic de l’àrea de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, el 

Dr. Joan M. Trayter Jiménez.  

 

En  aquests moments,  la  responsabilitat  patrimonial  de  l’Administració  Pública  per  actes 

urbanístics es  troba  regulada en el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de  juny, pel qual 

s’aprova el Text Refós de  la Llei de Sòl (d’ara endavant TRLS 2008), concretament en el seu 

article 35, tot i que això no evita que hi puguin haver altres supòsits indemnitzatoris en base 

al  règim  general  de  responsabilitat  patrimonial  i  a  la  legislació  autonòmica  urbanística. 

Tanmateix, el nostre estudi es  centra en  l’anàlisi d’aquest article 35, el qual al  regular els 

supòsits indemnitzatoris estableix: 

 

“Dan  lugar en  todo caso a derecho de  indemnización  las  lesiones en  los bienes y derechos 

que resulten de los siguientes supuestos: 

 

a) La alteración de  las condiciones de ejercicio de  la ejecución de  la urbanización, o de  las 

condiciones  de  participación  de  los  propietarios  en  ella,  por  cambio  de  la  ordenación 

territorial o urbanística o del acto o negocio de  la adjudicación de dicha actividad, siempre 

que se produzca antes de transcurrir  los plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos 



 

 

éstos,  si  la  ejecución  no  se  hubiere  llevado  a  efecto  por  causas  imputables  a  la 

Administración. 

Las  situaciones  de  fuera  de  ordenación  producidas  por  los  cambios  en  la  ordenación 

territorial  o  urbanística  no  serán  indemnizables,  sin  perjuicio  de  que  pueda  serlo  la 

imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o edificación incursa en dicha 

situación durante su vida útil. 

 

b)  Las  vinculaciones  y  limitaciones  singulares  que  excedan  de  los  deberes  legalmente 

establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restricción de la 

edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa. 

 

c)  La modificación  o  extinción  de  la  eficacia  de  los  títulos  administrativos  habilitantes  de 

obras y actividades, determinadas por el cambio sobrevenido de  la ordenación  territorial o 

urbanística. 

 

d) La anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, así como la 

demora  injustificada  en  su  otorgamiento  y  su  denegación  improcedente.  En  ningún  caso 

habrá  lugar  a  indemnización  si  existe  dolo,  culpa  o  negligencia  graves  imputables  al 

perjudicado. 

 

e)  La  ocupación  de  terrenos  destinados  por  la  ordenación  territorial  y  urbanística  a 

dotaciones públicas, por el período de tiempo que medie desde  la ocupación de  los mismos 

hasta  la  aprobación  definitiva  del  instrumento  por  el  que  se  le  adjudiquen  al  propietario 

otros  de  valor  equivalente.  El  derecho  a  la  indemnización  se  fijará  en  los  términos 

establecidos en el artículo 112 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

Transcurridos  cuatro años desde  la ocupación  sin que  se hubiera producido  la aprobación 

definitiva del mencionado  instrumento,  los  interesados podrán efectuar  la advertencia a  la 

Administración competente de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, quedando 

facultados para  iniciar el mismo, mediante el envío a aquélla de  la correspondiente hoja de 

aprecio, una vez transcurridos seis meses desde dicha advertencia”.  

 

Per endinsar‐me a  l’estudi  i anàlisi d’aquest treball d’investigació he hagut de partir de  les 

següents premisses: 

 



 

 

 

1.‐ La distribució competencial establerta per la CE. 

 

L’article  149.1.18a  CE  atorga  la  competència  exclusiva  en matèria  de  responsabilitat  de 

l’Administració Pública a  l’Estat.  I en  canvi  la  competència  sobre  l’ordenació del  territori  i 

l’urbanisme correspon a les Comunitats Autònomes, en base a l’article 148.1.3a CE.   

 

En  aquest  sentit  és  important  destacar  que  arrel  de  la  doctrina  establerta  pel  Tribunal 

Constitucional, en la seva problemàtica i transcendent sentència número 61/1997, de 20 de 

març,  l’Estat no  té competència ni per dictar normativa  supletòria en matèria urbanística. 

Tanmateix,  sí  que  és  competent  en  diferents  matèries  sectorials  que  poden  tenir  una 

incidència indirecta en l’àmbit urbanístic, com per exemple, l’expropiació forçosa.  

 

 

2.‐ La interacció entre la legislació estatal i l’autonòmica. 

 

La principal conseqüència d’aquesta distribució competencial és la interacció entre ambdues 

legislacions. Situació que comporta tenir en compte diferents textos legals: 

‐ L’article  106.2  CE,  que  estableix  el  principi  general  de  responsabilitat  patrimonial  de 

l’Administració Pública. 

‐ Els articles 139 a 146 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sobre el Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques  i del Procediment Administratiu Comú, que  regulen el  règim 

general de la responsabilitat patrimonial. Així com el seu Reglament de desenvolupament 

de 26 de març de 1993. 

‐ La  nova  Llei  de  Sòl  (TRLS  2008),  en  particular  el  seu  article  35,  per  conèixer  les 

especificitats indemnitzatòries en l’àmbit urbanístic. 

‐ La  legislació  urbanística  autonòmica  corresponent,  que  en  el  nostre  cas  és  el  Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de 

Catalunya. Aquesta Llei en el seu article 115 estableix concrecions indemnitzatòries, que 

acaben configurant el contingut de l’article 35 de la Llei de Sòl estatal. 

‐ La  legislació sectorial que pugui  incidir en els supòsits  indemnitzatoris, com pot ser per 

exemple,  la  Directiva  de  Serveis  (Directiva  2006/123/CE  del  Parlament  Europeu  i  del 

Consell, de 12 de desembre de 2006,  relativa als serveis en el mercat  interior)  i  tota  la 



 

 

seva  legislació de transposició en  l’Estat espanyol; o  la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 

d’Ordenació de l’Edificació.  

 

 

3.‐ La regla general urbanística: la no indemnització pel ius variandi. 

 

En el dret urbanístic espanyol regeix el principi general de no indemnitzabilitat per l’exercici 

del  ius  variandi  de  l’Administració  Pública.  És  a  dir,  qualsevol  alteració  de  l’ordenació 

territorial  i  urbanística  duta  a  terme  en  base  a  l’interès  general,  no  originarà  cap  dret 

indemnitzatori a  favor dels particulars, excepte en els  casos  regulats expressament per  la 

Llei. Aquest principi és una conseqüència de  la configuració de  l’urbanisme com una funció 

pública  i de  l’atribució al dret de propietat d’un estatut  jurídic propi, que troba  la definició 

del  seu  contingut en el pla urbanístic  i en  la  legislació d’ordenació  territorial  i urbanística 

vigent en cada moment. 

 

Així, i com a conseqüència d’aquest principi, el legislador urbanístic estatal des de 1956, ha 

anat  definint  els  diferents  supòsits  susceptibles  d’indemnització  a  les  diferents  Lleis 

reguladores del règim del sòl. 

 

 

4.‐ La constant modificació de la legislació estatal del règim del sòl. 

 

Si alguna cosa caracteritza  la regulació estatal del règim del sòl, aquesta no és altra que  la 

seva constant alteració, essent cada cop més curts els períodes de vigència de  les Lleis. Un 

breu recorregut en aquest sentit, ens permet veure com des de l’any 1956, s’han promulgat 

7  lleis diferents,  veient‐se  alterades  la majoria d’elles per  altres  lleis o  sentències del TC. 

Quan vaig iniciar el Doctorat, la llei vigent era la 6/1998, de 13 d’abril, sobre el règim del sòl i 

valoracions, la qual va ser derogada per la  Lle 8/2007, de 28 de maig, de Sòl; essent aquesta 

refosa,  juntament  amb  els  preceptes  que  restaven  vigents  del  Text  Refós  de  1992  (Reial 

Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de  juny, pel qual s’aprova el Text Refós de  la Llei sobre el 

Règim del Sòl i Ordenació Urbana), per l’actual TRLS 2008. Per tant, al llarg d’aquests anys he 

hagut d’anar‐me adaptant als canvis legislatius corresponents.  

 

 



 

 

 

5.‐ Els requisits legals en la Llei 6/1998 i la doctrina jurisprudencial existent al respecte. 

 

Per poder establir les novetats de la nova llei i per tant els canvis produïts en l’àmbit objecte 

d’estudi calia tenir present  la regulació anterior, especialment els articles 41 a 44 de  la Llei 

6/1998,  de  13  d’abril.  Així  mateix,  ha  estat  imprescindible  un  anàlisi  de  la  doctrina 

jurisprudencial  mantinguda  fins  aquests  moments,  per  tal  de  poder  establir  si  la  nova 

regulació pot suposar alguna alteració o canvi en la línia establerta pels Tribunals en matèria 

de responsabilitat patrimonial urbanística. 

 

 

b) CONTINGUT 

 

Cal  especificar que  a diferència de  la  idea originària,  el  treball d’investigació no  abarcarà 

l’estudi  de  totes  les  lletres  establertes  a  l’article  35  TRLS  2008.  Aquest  fet  es  deu  a  la 

voluntat de centrar‐nos en les principals novetats de la nova llei i fer un anàlisi més profund 

dels temes a tractar. Conseqüentment la tesi doctoral constarà de 5 capítols: 

 

 

‐ Capítol I.‐ La legislació urbanística en l’àmbit indemnitzatori.  

 

Aquest  capítol  és  un  primer  contacte  amb  l’objecte  d’estudi,  un  capítol  amb  caràcter 

introductori,  on  es  tracta  l’evolució  històrica  tant  de  la  institució  de  la  responsabilitat 

patrimonial de  l’Administració Pública, com de  la  legislació urbanística estatal. Així mateix, 

també  es  fixa  la  normativa  bàsica  per  tal  d’analitzar  la  responsabilitat  patrimonial  de 

l’Administració  Pública  Urbanística,  i  com  que  aquesta  és  una  especialització  del  règim 

general,  és  imprescindible  un  examen  dels  requisits  bàsics  per  la  concurrència  de  la 

responsabilitat dels ens públics, regulats en els articles 139 i següents de la Llei 30/1992, de 

26  de  novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del  Procediment 

Administratiu Comú, i en el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, que aprova el Reglament 

dels Procediments en matèria de responsabilitat de les Administracions Públiques.  

 
 
 
 



 

 

 
‐ Capítol II.‐ La propietat en l’ordenament jurídic espanyol. 

 

L’article 106.2 CE estableix que  “Los particulares,  en  los  términos  establecidos por  la  Ley, 

tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y 

derechos,  salvo  en  los  casos de  fuerza mayor,  siempre que  la  lesión  sea  consecuencia del 

funcionamiento de los servicios públicos”. 

 

En  l’àmbit  de  l’ordenació  del  territori  i  l’urbanisme  quan  un  particular  sofreix  un  dany  a 

causa de qualsevol decisió o actuació de l’Administració Pública, aquest es troba relacionat, 

en  la majoria dels casos, amb  la seva propietat. Aquest fet condiciona  l’existència d’aquest 

capítol, en el sentit que és imprescindible abans de continuar amb l’estudi previst, un anàlisi 

de la naturalesa jurídica i del règim jurídic de la propietat en l’ordenament jurídic espanyol.  

 

Per  altra banda  avui  en dia  ens  trobem  amb una  desconcòrdia doctrinal  en base  a  si  els 

supòsits  regulats  a  l’article  35  TRLS  2008,  fan  referència  a  casos  de  responsabilitat 

patrimonial  o  expropiació  forçosa.  Aquesta  controvèrsia  sorgeix  principalment  en  l’àmbit 

dels danys indemnitzables a causa d’una modificació o alteració del planejament territorial o 

urbanístic,  ja que és uniforme  la posició en què estem davant d’un  cas de  responsabilitat 

quan el perjudici és a causa de qualsevol decisió o actuació en relació a un títol administratiu 

habilitant d’obres  i activitats, com són per exemple  les  llicències urbanístiques. Per aquest 

motiu en aquest capítol també es fa una reflexió en relació aquest aspecte. 

 

 

‐ Capítol  III.‐  La  responsabilitat  de  l’Administració  Pública  per  alteració  de  l’ordenació 

territorial o urbanística. 

 

En aquest capítol s’analitza  la  lletra a) de  l’article 35 TRLS  i per  tant, amb ell  ja entrem en 

l’anàlisi  específic  de  la  investigació.  El  redactat  d’aquest  precepte  és  bastant  diferent  del 

regulat  a  les  legislacions  anteriors, però per  saber  si  comporta unes  altres  conseqüències 

que puguin causar una modificació de la tradicional doctrina jurisprudencial en aquest àmbit 

ha estat imprescindible l’anàlisi d’aquests requisits; partint sempre de la base –tal i com hem 

esmentat  anteriorment‐  que  com  a  regla  general,  l’exercici  del  ius  variandi  de 

l’Administració no suposa el naixement de la responsabilitat administrativa. 



 

 

 

 Conseqüentment una part d’aquest  capítol està basada en  l’anàlisi d’aquests  requisits en 

concret: 

1) El canvi de  l’ordenació territorial o urbanística o de  l’acte o negoci de  l’adjudicació 

d’aquesta activitat. 

2) L’alteració  de  les  condicions  d’exercici  de  l’execució  de  la  urbanització,  o  de  les 

condicions de participació dels propietaris en ella. 

3) L’alteració anticipada de l’ordenació, ja sigui abans de transcórrer el termini pel seu 

desenvolupament;  o  per  la  inexecució  del  pla  per  causes  imputables  a 

l’Administració  Pública,  un  cop  transcorreguts  els  terminis  pel  seu 

desenvolupament.  

 

Una  vegada  analitzats  els  requisits  legals  hem  d’anar més  enllà,  no  ens  podem  quedar 

simplement amb aquests condicionants.  Ja que aquest supòsit  indemnitzatori gira sobre  la 

qüestió de  la patrimonialització dels drets urbanístics, és a dir, a partir de quin moment es 

consoliden aquests drets i passen a formar part del dret de propietat del particular. Perquè 

segons  doctrina  jurisprudencial,  només  llavors  el  particular  pot  sofrir  una  lesió 

indemnitzable. 

 

Des  de  la  seva  sentència  de  12  de maig  de  1987,  el  Tribunal  Suprem  ve  establint  una 

doctrina,  completament  consolidada,  la qual és bastant  restrictiva en  la que es manifesta 

que  la  simple  aprovació  del  pla  urbanístic  no  és  suficient  perquè  sorgeixi  el  dret 

indemnitzatori del particular. Sinó que és necessari que el pla hagi arribat a la seva fase final 

de  realització, perquè només així el propietari haurà complert els  seus deures  i càrregues 

urbanístiques, incorporant d’aquesta forma en el seu patrimoni els continguts artificials que 

el  pla  afegeix  en  el  seu  dret  inicial  de  propietat.  Tanmateix  el  Tribunal  sí  que  ha  vingut 

reconeixent  el  dret  indemnitzatori  per  aquelles  despeses  realitzades  per  l’execució  del 

planejament  que  esdevenen  inútils  per  l’alteració  del  pla,  en  base  a  l’expectativa 

d’urbanització generada pel Pla parcial. 

  

A més a més, aquest supòsit també s’ha de relacionar amb els articles 25 i 26 TRLS 2008, que 

estableixen unes regles valoratives sobre  la  indemnització que el particular ha de percebre 

quan perd  la facultat de participar en  l’actuació urbanística, existint diferents criteris per  la 

seva aplicació. 



 

 

 

Amb un anàlisi de  tot  l’exposat, arribem a  la conclusió que amb  la nova Llei hauria de ser 

possible  una  interpretació  més  garantista  i  protectora  a  favor  del  propietari  o  tercer 

urbanitzador, per aquells danys que l’Administració Pública li origini a causa de l’alteració de 

l’ordenació territorial o urbanística. 

 

Per  altra  banda  també  es  fa  referència  del  tema  de  l’Administració  responsable,  ja  que 

enfront  a  un  pla  urbanístic  estem  davant  d’un  procediment  bifàsic,  on  l’aprovació  inicial 

correspon a l’Administració local i la final a l’autonòmica.  

 

Finalment un apartat d’aquest capítol es centra en el segon paràgraf de la lletra a) referent a 

les situacions fora d’ordenació. 

 

 

‐ Capítol IV.‐ La responsabilitat patrimonial derivada de títols administratius habilitants 

d’obres i activitats. 

 

En aquest capítol s’estudien  les  lletres c)  i d) de  l’art. 35 TRLS 2008. En aquests supòsits el 

que diferencia  la  regulació actual amb  l’anterior és que ara, enlloc de parlar de  llicències 

d’obres, el  legislador fa referència a títols administratius habilitants d’obres  i activitats. Per 

tant, s’estableix un àmbit indemnitzatori més ampli, perquè a part d’altres títols diferents a 

les  llicències  –com  poden  ser  projectes  d’urbanització,  ordres  d’execució...‐,  també  es 

permet  una  responsabilitat  en  l’àmbit  d’activitats  i  no  únicament  en  el  de  construcció 

(obres). 

 

Conseqüentment es fa una distinció entre la regulació existent fins ara i la continguda en la 

nova  llei,  és  a  dir,  la  responsabilitat  patrimonial  derivada  de  llicències  urbanístiques  i 

posteriorment, els nous supòsits que es podrien  integrar  i ser subjecte d’indemnització des 

de 2008. 

 

Pel que  fa  a  les  llicències  urbanístiques,  és  a dir,  en  relació  a  la  regulació  tradicional, no 

s’incorporen masses novetats, simplement noves sentències i aquells possibles canvis que es 

podrien ocasionar amb  la  legislació vigent, sobretot en relació al silenci administratiu, tot  i 

que el Tribunal Suprem s’ha mantingut ferm en la seva doctrina tradicional. 



 

 

 

Un punt d’interès d’aquesta  investigació és  la novetat  legislativa  i en ella es pren bastant 

atenció. S’analitza en especial, si les noves tècniques incorporades per la legislació espanyola 

i catalana, en la seva transposició de la Directiva Europea de Serveis, és a dir, la comunicació 

prèvia i la declaració responsable, poden ésser considerades títols administratius habilitants 

d’obres  i  serveis,  i  si  així  fos,  quina  seria  la  responsabilitat  que  podria  sorgir  de  la  seva 

utilització. 

 

Per  altra  banda,  en  aquest  capítol  també  s’ha  d’analitzar  quina  és  l’Administració 

responsable,  és  a  dir,  quina  és  aquella  entitat  que  ha  de  sufragar  la  indemnització  si  es 

reconeix que el particular ha sofert un dany que no tenia el deure de suportar a causa de la 

intervenció o decisió administrativa. A més a més, la llei estableix expressament que “en cap 

cas  hi  haurà  indemnització  si  existeix  dol,  culpa  o  negligència  greus  imputables  al 

perjudicat”;  és  a  dir,  l’existència  de  la  coneguda  exceptio  doli,  això  és,  l’actuació  del 

perjudicat  mitjançant  dol,  culpa  o  negligència  greus,  eximeix  a  l’Administració  de  tota 

responsabilitat patrimonial. Per aquest motiu, una part del capítol està basat en  l’estudi de 

l’exceptio doli  i  la posició doctrinal  respecte  al mateix,  la qual en els últims  anys ha  anat 

adoptant una visió més restrictiva.  

 

 

‐ Capítol V.‐ El sistema indemnitzatori en l’ordenament jurídic anglès. 

 

Finalment, en l’últim capítol incorporem la investigació realitzada durant les dues estades de 

recerca a  la University of Oxford, sota  la tutoria del Prof. Paul Craig, del St.  John’s College. 

D’aquesta forma realitzem un apartat de dret comparat, perquè a part de l’interès científic, 

l’objectiu des d’un inici va ser fer un Doctorat europeu. 

 

El  nostre  interès  per  estudiar  els  diferents  supòsits  i mecanismes  legals  en  l’ordenament 

jurídic  anglès  per  tal  de  fer  front  a  la  responsabilitat  patrimonial  de  l’administració 

urbanística s’ha basat sobretot en els següents tres motius: 

 

a) El legislador espanyol de la considerada primera llei urbanística espanyola ‐ Llei de 12 de 

maig de 1956, de règim del sòl i ordenació urbana‐, va adoptar per la seva elaboració els 

fonaments,  valors  i  principis  de  la  Town  and  Country  Planning  Act  1947;  per  tant,  el 



 

 

sistema urbanístic espanyol ha estat marcat des d’un  inici per  les bases conceptuals del 

dret urbanístic anglès.  I aquesta  recepció  s’ha produït de nou en  l’actual TRLS 2008, el 

qual incorpora algunes tècniques del sistema anglès, sobretot en relació a l’ordenació del 

territori, la valoració del sòl i l’expropiació.  

b) En  aquest  àmbit  s’han  realitzat  diferents  estudis  de  dret  comparat,  però  aquests  han 

estat  amb ordenaments  jurídics  amb  la mateixa  tradició que  la nostra,  com és el dret 

francès o l’italià. En canvi no s’ha mostrat especial interès en el dret anglès, el qual té el 

fonament en el “common law” i tot i ser un ordenament jurídic completament diferent a 

l’espanyol, ja hem vist que ha tingut certa influència en el nostre sistema urbanístic. 

 
c) Finalment,  la  nova  llei  urbanística  anglesa,  la  Planning  and  Compulsory  Purchase  Act 

2004, ha  introduït  importants reformes, com per exemple  la realitzada en el sistema de 

planificació, amb  la finalitat de flexibilitzar‐lo, assolir una correspondència real entre els 

plans urbanístics  i  la realitat física  i  jurídica dels terrenys, una major unitat  i coherència 

urbanística  a  nivell  nacional,  així  com  un  increment  de  la  participació  ciutadana  en  el 

procés  d’elaboració  planificadora.  És  a  dir,  aquesta  llei  intenta  donar  resposta  a  uns 

problemes als quals l’Estat espanyol i també Catalunya, han de fer front i que per tant, és 

important  tenir  en  compte  com  s’apliquen  i  evolucionen  aquests  canvis  en  el  territori 

anglès,  i veure si algun d’aquests “remeis” es poden  incorporar o traslladar en el nostre 

sistema. 

 

El  tret  essencial  i  diferenciador  entre  ambdós  sistemes  de  responsabilitat 

extracontractual és que mentre  l’espanyol és de caràcter objectiu, en el Regne Unit és 

subjectiu,  per  tant,  l’Administració  anglesa  per  ser  considerada  culpable  s’ha  d’haver 

extralimitat  dels  seus  poders  competencials  o  haver  actuat  mitjançant  dol,  culpa  o 

negligència. Això ens conduí a analitzar la següent tipologia de danys: 

 

1. La negligència (negligence). 

2. L’incompliment dels deures legals (breach of statutory duty). 

3. La Molèstia o perjudici derivat d’activitats molestes,  insalubres, nocives  i perilloses 

(Nuisance). 



 

 

4. L’abús d’autoritat (misfeasance in public office). 

5. La regla del cas Rylands v Fletcher, l’únic supòsit de responsabilitat objectiva. 

6. La responsabilitat derivada de la Human Rights Act 1998. 

 

Així mateix, en  l’ordenament  jurídic anglès existeix un sistema de compensació en matèria 

urbanística, el qual permet que el particular es vegi compensat en aquells casos en què ha 

sofert un dany, però en què l’Administració ha actuat legalment, és a dir, sense dol, culpa o 

negligència. Ara bé, aquesta compensació econòmica només sorgirà en aquells supòsits que 

expressament  reguli  la  llei,  sempre que es  compleixin els  requisits específics que aquesta 

exigeix. Els casos estudiats per la seva relació amb l’objecte de la tesi doctoral han estat els 

següents: 

1. Compensació  derivada  de  les  restriccions  en  la  urbanització  (Compensation  for 

restrictions on development). 

2. Compensació per la revocació i modificació de llicències urbanístiques (Compensation 

for the revocation or modification of planning permissions). 

3. Compensació per  l’anul∙lació d’una  llicència concedida prèviament per una ordre de 

desenvolupament  urbanístic  (Compensation  for withdrawal  of  planning  permission 

granted by a development order or local development order). 

4. Compensació per ordres de suspensió (compensation for discontinuance orders). 

5. Compensació per notificacions de compra (Compensation for purchase notices). 

6. Compensació per ordres d’interrupció (Compensation for stop notices). 

7. Compensació per ordres d’interrupció provisional (Compensation for temporary stop 

notices). 

8. Compensació per la revocació o modificació de les actuacions permeses en els edificis 

declarats  d’interès  històric‐artístic  (Compensation  for  revocation  or modification  of 

listed building consent). 



 

 

9. Compensació per  la notificació de  la declaració d’interès històric‐artístic d’un edifici 

(Compensation for building preservation notices). 

10. Compensació  relacionada  amb  els  monuments  antics  (Compensation  for  ancient 

monuments). 

 

Amb  aquesta  investigació  el  que  es  pretén  és  realitzar  estudi  de  dret  comparat  entre 

ambdós ordenaments, i valorar si algun dels elements del dret anglès pot ser incorporat en 

el nostre ordenament jurídic per tal de millorar i fer front a una de les grans problemàtiques 

existents  en  l’àmbit  urbanístic  espanyol:  la  gran  dificultat  dels  propietaris  per  veure’s 

recompensats  dels  danys  o  perjudicis  soferts  com  a  conseqüència  de  l’activitat 

administrativa.            

 

 

c) CONCLUSIONS 

 

L’explicat fins ara mostra  l’objectiu  i  la finalitat del treball d’investigació que s’està duent a 

terme. Al llarg del període becat no ha estat possible finalitzar la tesi, tot i que l’objectiu és 

acabar‐la al  llarg d’aquest 2011  i posteriorment defensar‐la  ,  i obtenir d’aquesta  forma el 

Doctorat. 

 

Tanmateix, tot i la finalització de la beca FI, segueixo vinculada a l’àrea de Dret Administratiu 

de  la Universitat  de Girona.  En  aquests moments  gaudeixo  d’un  contracte  de  professora 

associada, amb el qual  imparteixo 12 crèdits ‐8 teòrics  i 4 pràctics‐ de  l’assignatura de Dret 

Administratiu  I, del 1r curs del Grau de Dret. Així mateix, segueixo  realitzant cursos per  la 

meva  formació professional com  fou el curs “Introducció al moodle. Grup C”,  realitzat per 

l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach, Universitat de Girona, del 8 al 17 de febrer 

2011; activitat inclosa dins el Pla Marc de Formació del Personal Docent i Investigador de la 

Universitat de Girona; o el curs on‐line de formació de la Base de Dades Lexis Nexis, realitzat 

el dia 2 de febrer de 2011, a la mateixa Universitat de Girona. 

 


