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EXECUCIÓ URBANÍSTICA

Abans de la Llei del 
sòl de 1956 Concessió

Llei del sòl de 1956

Expropiació

És mantenen en 
l'actualitat en la majoria 
d’ordenaments 
urbanístics autonòmics

Cooperació

Compensació

Noves figures de 
gestió urbanística Agent urbanitzador



SISTEMA DE COMPENSACIÓ

SISTEMA DE COMPENSACIÓ

Sistema en el qual els propietaris aporten els terrenys de cessió
obligatòria, executen al seu càrrec la urbanització i es constitueixen
en Junta de compensació.

JUNTA DE COMPENSACIÓ

Òrgan gestor del sistema de compensació, que té naturalesa
administrativa, personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al
compliment dels seus fins.

Art. 124.6 DL 1/2005, de 26 de juliol



JUNTA DE COMPENSACIÓ

NATURALESA ADMINISTRATIVA

 En la seva composició sempre hi haurà present un membre de
l'administració

 Té personalitat jurídica des del moment en que s’inscriu en el
REUC (registre de dret públic).

JURISPRUDENCIA Matisació de la personalitat jurídica

STC 11-03-89

“L’execució del planejament per la junta de compensació
és un supòsit d’autoadministració imposat per manament
legal, i en tant que exerceixi funcions públiques té
naturalesa administrativa”.

A sensu contrari, quan no exerceixi funcions públiques i siguin
instrumentals respecte les dues principals (urbanitzar i
equidistribuir), tindrà naturalesa privada.



EFECTES DE LA NATURALESA 
PUBLICO PRIVADA

 Aplicació de normativa de dret públic o de dret privat atenent a si
la naturalesa en que actua és pública o privada.

 Els actes adoptats en ús de funcions públiques tenen les
mateixes prerrogatives que els actes que adopta l'administració
(executivitat...)

 Contra els actes de la junta de compensació en exercici de
funcions públiques i cap recurs de reposició i tenen accés a la
jurisdicció contenciosa administrativa. Els actes en exercici de
funcions d’interès dels membres de la Junta la jurisdicció
competent per la seva impugnació és la civil



BENEFICIÀRIA DE L’EXPROPIACIÓ

Objecte:

 Propietari no adherit a la Junta

 Impagament de quotes liquidades

Subjectes:

 Expropiat: propietari

 Expropiant: administració actuant

 Beneficiari: junta de compensació de quotes liquidades



FACULTAT FIDUCIÀRIA DE DISPOSICIÓ

Institució de dret civil que es regeix per aquest mateix 
ordenament.

Finalitat: atorga drets de gestió de les finques a la junta a fi 
d’obtenir finançament per fer front a les despeses 
derivades de la urbanització.

Finques objecte d'administració fiduciària: finques d’origen la 
titularitat de les qual recaigui en els propietaris.

ALIENACIÓ DE BÉNS
 Alienació dels béns de que disposa la junta.

 Finalitat i límit: recursos destinats a satisfer les necessitats de la
junta.

 Normativa aplicable: normativa de dret civil



CONCERTACIO DE PRÈSTECS

 Finalitat: obtenir finançament extern.

 Instrumental respecte les principals de la junta i per tant no
subjecte a dret administratiu (STS 30.10.89)

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE 
COMPENSACIÓ

 Funció de la junta de compensació: proposar a l’administració
actuant la seva aprovació

 Aprovació: administració actuant – dret administratiu



CONTRACTAR L’EXECUCIÓ 
DE LES OBRES (I)

Normativa i jurisprudència europea

Directiva de coordinació dels procediments sobre
adjudicació dels contractes públics d’obres

 Sentència de l’Scala de Milà de 2001 (Tribunal de Justícia
de la Comunitat Europea)

Normativa estatal sobre contractació administrativa

 Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei de contractes de els
administracions públiques.

Normativa estatal sobre contractes privats

 Legislació civil



CONTRACTAR L’EXECUCIÓ 
DE LES OBRES (II)

Àmbit objectiu (art. 120.b TRLCAP)

Obra d’urbanització = Obra pública (STS 24.05.94)

Àmbit subjectiu (art. 1.3 TRLCAP)

Subjectes entitats de dret públic amb personalitat jurídica
pròpia, vinculades o dependents de qualsevol de les
administracions públiques

- Creades per satisfer necessitats d'interès general
(urbanitzar)

- Activitat sotmesa a un control per part de
l'administració

Pràctica actual: contractes de dret privat.

No existència e pronunciament jurisprudencial



CONTRACTAR L’EXECUCIÓ 
DE LES OBRES (III)

Supòsit de subjecció a la normativa de contractació administrativa

Execució de l’obra per una empresa urbanitzadora incoporada:

La Junta de compensació actua com un alter ego de
l'administració, per tant, de la mateixa manera que una
administració pública, està executant l’obra d'urbanització pels
propis recursos que ostenta sense haver-hi contracte.

Execució de l’obra per una empresa exterior:

Necessitat de contractar l’obra amb subjecció a la normativa de
contractes de els administracions públiques.



EDIFICAR

 Gestió d'interessos privats.

 Posicionament de la junta de compensació davant de
l'administració igual que qualsevol altre particular.
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