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1. MEMÒRIA 

1. Antecedents. 
 
El Pla General d’Ordenació del Municipi de Girona va ser aprovat definitivament pel Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002 i publicat als efectes de 
la seva vigència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3654, d’11 de juny de 
2002. L’Ajuntament va publicar en la seva integritat aquest text normatiu en el BOP del dia 14 
d’abril de 2003 i posteriorment, en sessió de data 9 de febrer de 2006, la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona va donar conformitat al text refós de les normes de planejament 
general, que es va publicar íntegrament en el DOGC 4618 de 21 d’abril de 2006. 
 
Per la seva part el Pla Especial de Patrimoni va ser aprovat definitivament en virtut d’acord de 
la Comissió d’Urbanisme de Girona, de 12 de setembre 1995, publicat en el DOGC núm. 
2128, de 15 de novembre de 1995. Aquest Pla Especial que incorporava dins la fitxa A-18 la 
finca en la que s’hi emplaça el xalet Tarrús, va ser declarat vigent, conjuntament amb altres 
planejaments especials, en virtut de la Disposició Final Primera del Pla General d’Ordenació 
del municipi de 28 de febrer de 2002. 
 
En data de 16 de juny de 2003, la propietat de la finca va formular davant l’Ajuntament de 
Girona reclamació de responsabilitat patrimonial, per raó de la limitació singular derivada del 
planejament que, en desestimar-se per silenci administratiu, va motivar la interposició del 
recurs contenciós administratiu núm. 20/04, substanciat davant la Secció Quarta de la Sala 
del Contenciós Administratiu del TSJC. 
 
Aquest recurs va ser resolt per Sentència núm. 537/07, de 12 de juliol de 2007, en virtut de la 
que es va estimar el recurs contenciós administratiu tot reconeixent a l’actora la corresponent 
indemnització per la limitació de l’aprofitament urbanístic que les determinacions del Pla 
General d’Ordenació Urbana i el Pla Especial de Protecció de 1995 implicaven, quantificant 
aquesta indemnització en 2.284.802,07 Euros, en correspondre a la valoració de 1.136 m2 de 
sostre relatius a la diferència de l’edificabilitat amb el mostreig d’altres finques del mateix 
sector en el que s’emplaça. 

El 15 de gener de 2008 el Ple de l’ajuntament de Girona va aprovar inicialment la Modificació 
puntual núm. 20 del TR del PGOU “execució de la sentència núm. 537/07, de 12 de juliol de 
2007” Xalet Tarrús, així com el PE que en desplega l’ordenació detallada i adapta les 
condicions de protecció de la Fitxa R-18 del PE de protecció del Patrimoni. 

En data 15 de febrer de 2008 i el  4 d’abril de 2008 la Comissió dels ST de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de Girona va emetre informe en relació a les propostes contingudes en els Plans 
inicialment aprovats. La proposta que ara es presenta s’ajusta a les prescripcions que 
concreten l’ocupació de la nova edificació dins la proposada inicialment i incorpora les 
indicacions relatives a un aixecament planimètric exhaustiu i un reportatge fotogràfic de l’estat 
actual i a les condicions de la façana lateral del nou edifici. 

Els aspectes de l’informe de la CTC de Girona incorporats coincieixen amb les demandes 
concretes 1 i 2 de l’al·legació presentada pel COAC en el termini d’exposició pública, que 
resulta per tant estimada parcialment.  
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2. Naturalesa, objecte i abast de la modificació. 
 
Aquest document es considera a efectes jurídico-administratius la modificació puntual del Text 
Refós del PGOU de 2002 núm. 20 i té com a objecte la modificació de les condicions 
d’ordenació i protecció del solar i l’edificació situats al carrer de la Rutlla, núm. 137, de Girona, 
en la que s’hi emplaça el xalet Tarrús inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de 
Girona. S’aprova per tal de donar acompliment a la referenciada sentència núm. 537/2007, de 
12 de juliol, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 20/04, per la Secció Quarta de 
la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tot 
atorgant a la finca l’aprofitament fixat en la pròpia sentència, és a dir, 1.136 m2, en ser la 
diferència d’edificabilitat amb les altres finques del mateix sector en el que es troba 
emplaçada la finca protegida. 

 
A més, la modificació present té per objecte l’actualització dels termes de la catalogació del 
xalet Tarrús per raó del seu mal estat de conservació, modificant la ordenació de l’edificació 
de la parcel·la amb la finalitat d’incorporar el sostre establert en l’esmentada sentència tot 
descatalogant parcialment l’edificació d’acord amb l’informe tècnic emès per l’arquitecte 
municipal del Barri Vell i Patrimoni Arquitectònic que s’incorpora al present projecte a efectes 
de motivació. 
 
 

3. Conveniència i oportunitat. 
 
De conformitat amb els informes jurídics obrants a l’expedient, la sentència de 12 de juliol de 
2007, no és una sentència de condemna sinó de reconeixement del dret a percebre una 
indemnització per una causa de limitació singular com a conseqüència de les previsions del 
PGOU. Per tant és una sentència declarativa que possibilita substituir el dret econòmic 
reconegut en la sentència per un aprofitament urbanístic del mateix valor que la indemnització 
fixada per la sentència tot mantenint el valor econòmic de la indemnització en benefici de la 
propietat. 

 
A tal efecte en aquest projecte de modificació del Planejament es despleguen dues 
actuacions absolutament vinculades: 

 
a) La modificació de les condicions de catalogació de l’edifici. 
b) La modificació del Planejament General d’Ordenació Urbana, atribuint a la finca 

titularitat de la senyora Josefina Cama Tarrús, l’aprofitament urbanístic d’un valor igual 
al de la indemnització que li ha estat reconeguda. 

 
En aquest sentit cal considerar que la descatalogació va ser sol·licitada per la mateixa 
propietat, constituint aquesta la seva pretensió principal i interposant a l’efecte el corresponent 
recurs de reposició contra la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, 
de 28 de febrer de 2002, per la que es va aprovar definitivament la revisió del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Girona. 

 
Cal indicar també que d’acord amb els informes jurídics obrants a l’expedient és incompatible 
la modificació de les condicions de catalogació de l’edifici seguida de l’atribució d’aprofitament 
urbanístic a la parcel·la on s’ubica i el dret a percebre la indemnització reconeguda per la 
sentència. 

 
Paral·lelament, s’ha dut a terme un estudi de l’estat actual de la finca del xalet Tarrús fent una 
acurada valoració dels principals elements d’interès en el qual es detecta la degradació dels 
interiors de l’immoble (terres, envans,...). ocasionats per de la manca de manteniment de 
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l’edificació en els darrers anys així com una temporal ocupació aliena a la propietat. Tant és 
així que se suggereix la revisió de la catalogació del xalet en els següents termes: 

 
- idoneïtat de preservar la catalogació de la façana principal en cantonada, element més 

característic del conjunt i en bon estat de conservació. 
- recuperació i obertura visual de part del jardí privat original que s’estén al davant 

d’aquesta façana i que en realçaria la seva presència urbana. 
- la no inclusió dels interiors de la finca en els termes de catalogació a raó dels danys 

irreversibles soferts que impossibiliten la seva recuperació. 
 
 

4. Situació i àmbit. 
 
El seu àmbit és el delimitat als plànols i es correspon al solar qualificat de zona d’eixample 
residencial (clau 1.2). Se situa en la cantonada dels carrers  Mare de Déu de Loreto i Rutlla. 
La superfície total és de 408,98 m2. 
 
 
 

5. Formulació i tramitació. 
 
La present Modificació del Pla General d’Ordenació Municipal està promoguda per 
l’Ajuntament de Girona, d’acord amb l’establert a l’art. 74 del TRLU. 
 
La redacció del document ha estat realitzada per tècnics competents segons el que estableix  
la disposició addicional vuitena del DL 1/2005 TRLU 
 
La seva tramitació queda regulada pels arts. 78 i 83 del DL 1/2005 TRLU. 
 
 
 

6. Marc urbanístic i legal  
 
El marc urbanístic i legal ve donat en primer lloc per la Llei estatal 8/2007, de 28 de maig, de 
Sòl, i per la Llei Catalana DL 1/2005 de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme i el decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament. 
 
Referent al planejament general, resulta d’aplicació el Pla General d’Ordenació del Municipi 
de Girona, aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en 
data 28 de febrer de 2002, i el seu text refós conformat per la CTU de Girona en sessió de 
data 9 de febrer de 2006, publicat en el DOGC 4618 de 21/04/2006. 
 
En virtut de la seva catalogació li és també d’aplicació el Pla Especial de Patrimoni aprovat 
definitivament el 12 de setembre de 1995 i publicat al DOGC 2128 de 15/11/1995. 
 
I a raó de la sentència 537/2007 del 12 de juliol de 2007, és també d ‘aplicació el text del fallo 
dictat: “...reconocemos a la actora la correspondiente indemnización por la limitación del 
aprovechamiento urbanístico que las determinaciones de dicho PGOU y Plan Especial de protección de 
1995 que se quantifica en 2.284.802,07€ “€ (corresponents als 1.136,00m2 de sostre). 
 
S’adjunta com annex I l’Iinforme del servei jurídic contenciós administratiu. 
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7. Planejament vigent  
La parcel·la objecte de la modificació té els carrers colindants urbanitzats, disposa d’accés 
rodat i dels serveis urbanístics bàsics. El PGOU de Girona qualifica el solar de zona 1.2 
eixample. Les condicions de protecció i ordenació detallada estan definides PE de protecció 
del patrimoni en la fitxa R-18. 
 
 
 

8. Estructura de la propietat i característiques del solar  
 
El solar objecte d’aquesta modificació de Pla General és de titularitat privada i compren la 
totalitat de la parcel·la ocupada per l’habitatge unifamiliar de Planta baixa, projectat per 
l’arquitecte Josep Claret i la part lliure d’edificació destinada a jardí. 
 
Des de ja fa molts anys l’edifici està deshabitat i no s’ha realitzat cap obra de manteniment ni 
conservació de l’edifici. Durant un temps l’immoble va ser ocupat per persones alienes a la 
propietat i van produir danys irreparables a l’interior en parets i terres. Aquests danys 
irreversibles no han afectat però, les façanes. Especialment la façana principal que dona al 
carrer de la Rutlla i cantonada amb el carrer de Loreto i que és just la part més important des 
del punt de vista de protecció del patrimoni modern gironí, es manté en bon estat de 
conservació.  
 
El jardí presenta actualment un estat total d’abandó, però reversible. La seva recuperació té 
un especial interès per la ubicació projectada, just davant la façana principal de l’edifici,  
remarcant-ne la tipologia d’habitatge unifamiliar en ciutat-jardí originària i pròpia d’un sector 
amb cases de característiques similars. 
 
S’adjunta com annex II l’Iinforme tècnic en relació al valor patrimonial, característiques i estat 
de conservació de l’edifici i dels seus elements i la documentació del projecte original. 
 
 

9. Objectius i criteris de la modificació. 
 
Els objectius de la modificació són: 
 

- executar la sentència 537/07 de la secció quarta del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya ajustant l’ordenació de la parcel·la per situar-hi el sostre fixat en la indicada 
sentència. 

- adaptar la catalogació de la finca a les condicions actuals preservant els principals 
valors de l’edificació existent 

- donar una major presència a la façana principal de l’edificació amb la recuperació 
obertura visual de part de l’antic jardí, reforçant la singularitat de la seva posició 
urbana i equilibrant, en part, la nova volumetria.  

- Establir el desplegament d’aquesta modificació amb la forma d’ordenació que permeti 
la millor implantació possible en relació a els elements a mantenir i a la volumetria de 
la resta de l’illa. 

 
Els criteris de la modificació són: 
 

- mantenir, protegir i potenciar la façana principal de l’edificació existent (xalet Tarrús) 
tot reculant la nova edificació proposada respecte als elements protegits  

- recuperar i obrir visualment l’espai del davant de la façana principal per permetre una 
millor percepció de l’element catalogat. 
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- permetre que el projecte arquitectònic ajusti la millor concreció del sostre fixat, regulant 
l’ordenació detallada i condicions específiques de protecció mitjançant la redacció d’un 
pla especial que reguli específicament la volumetria, tipologia de coberta, vols i 
façanes, que comportarà l’adaptació de les condicions de protecció i modificació de la 
fitxa R-18 del PE de protecció del patrimoni de Girona. En aquesta modificació 
s’estableixen els paràmetres bàsics, i l’àmbit per la nova edificació en base als 
elements patrimonials a conservar. 

 
 

10. Proposta de modificació  
Es proposa el manteniment de la façana principal en la seva totalitat, la barana en forma 
corba amb la coberta plana i la barana de barrots horitzontals, fins a la part que l’edificació 
perd consistència i apareix amb una forma convencional. També es proposa la recuperació i 
obertura visual de part del jardí, a raó de l’interès d’aquest espai situat davant la façana 
objecte de protecció. La localització d’aquest permetrà una millor lectura i comprensió dels 
elements catalogats, una major presència urbana a la façana principal i reforçar la singularitat 
de la seva posició urbana per equilibrar la nova volumetria.  
 
Darrera els elements catalogats es delimita una ocupació màxima i els paràmetres bàsics per 
situar el sostre que fixa la sentència de forma compatible amb la conservació de la totalitat del 
cos edificat de principal valor arquitectònic de l’edifici protegit. Per tal de permetre la millor 
implantació possible de la nova edificació es determina el desplegament d’aquesta 
modificació puntual mitjançant la redacció d’un PE que reguli específicament la volumetria, 
tipologia de coberta, vols i façanes, que comportarà l’adaptació de les condicions de protecció 
i modificació de la fitxa R-18 del PE de protecció del patrimoni de Girona.  
 
La modificació incorpora l’edificabilitat màxima de la parcel·la atorgada per al sentència, fixa 
un àmbit d’ocupació màxima per la nova edificació i i un nombre de plantes màxim, pel gàlib 
de la nova edificació, de b+6, a la que es podrà afegir un àtic reculat. La resta de paràmetres 
bàsics són els corresponents a la zona 1.2. 
 
 
 

11. Quadre resum de superfícies 
 
 
PGOU vigent    Superfície (m2)    Sostre (m2) 
Zones 1.2 408,98* 100,00% 166,00 
     
Sentència     Increment st 
Zones 1.2 408,98* 100,00% 1136,00 
     
Proposta       Sostre (m2)  
Zones 1.2 408,98* 100,00% 1302,00 
 
 
 
*La sentència recull un valor de superfície que difereix de l’amidament de la finca sobre 
cartografia a 1/500 actualitzada al 2007 de l’ajuntament de Girona. Entenem que aquesta 
dada actualitzada preval sobre altres amidaments anteriors.  
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ANNEX I. INFORME DEL SERVEI JURÍDIC CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU 
 

 

I.- Qüestió plantejada: Per part de la tinença d’alcaldia d’Urbanisme es sol·licita informe 

jurídic sobre els efectes de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el recurs 20/04, de 12 de juliol de 2007 i les actuacions a seguir en relació a la 

seva execució. 

 

II.- Antecedents: La Secció Quarta de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 20/04 va dictar, en data de 12 de juliol de 2007, 

la sentència 537/07, en virtut de la que, estimant el recurs contenciós administratiu interposat 

per la senyora Josefina Cama Tarrús contra la desestimació per silenci de la sol·licitud 

d’indemnització de danys i perjudicis formulada a l’Ajuntament de Girona per raó de les 

limitacions d’aprofitament urbanístic establertes pel PGOU de 2002 en relació a la finca 

situada al carrer de la Rutlla, 137, reconeixia a l’actora una indemnització quantificada en 

2.284.802,07 Euros. 

 

Contra aquesta sentència es va preparar, en data de 3 de setembre de 2007, el corresponent 

recurs de cassació en considerar-se que la petició de reclamació de responsabilitat 

patrimonial formulada el 16 de juny de 2003, estava prescrita des del dia 15 de novembre de 

1996. És a dir, un any després d’haver-se publicat en el DOGC l’acord d’aprovació definitiva 

del Pla Especial de Protecció del Patrimoni que ja havia catalogat la finca de la senyora Cama 

i que el PGOU de 2002 es va limitar a declarar vigent sense modificar el seu estatus protector. 

 

Sens perjudici de la interposició del corresponent recurs de cassació, si s’escau, es planteja la 

possibilitat de descatalogar l’edificació existent a la finca d’actes per tal d’eliminar la vinculació 

singular que l’afecta i per tant l’obligació d’abonar, per part de l’Ajuntament, la corresponent 

indemnització fixada en la sentència indicada en tractar-se d’un supòsit de responsabilitat 

patrimonial, el que implicaria, alhora, la innecessarietat de la seva execució. 

 

És qüestiona també si el fet de descatalogar la finca pot implicar alhora la percepció 

simultània de la indemnització fixada en la sentència, extrems tots ells que analitzarem en 

l’apartat subsegüent. 
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III.- Aspectes legals: Per tal de donar la resposta als extrems qüestionats, dividirem 

l’exposició en els següents dos subapartats: 

 

a) En quant a la descatalogació del xalet Tarrús. 

b) Simultaneïtat o subsidiarietat de la indemnització fixada en concepte de responsabilitat 

patrimonial per sentència amb l’acte de descatalogació. 

 

a) En quant a la descatalogació del xalet Tarrús. 

 

Al respecte cal considerar que en data de 12 de juliol de 2002, la senyora Josefina Cama 
Tarrús, va interposar davant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, recurs de reposició contra l’acord d’aprovació definitiva de la revisió 
del Pla General d’Ordenació Urbana pel que fa a la finca situada al carrer de la Rutlla, 137, i 
en virtut del que sol·licitava textualment el següent: 
 

“1r. Anul·lar el règim de protecció de l’edificació unifamiliar aïllada i del jardí existent al núm. 
137 del carrer de la Rutlla, atès l’estat de conservació en el que es troba, la manca de 
justificació de mantenir la seva preservació després de les destrosses efectuades a l’immoble, 
així com vistos els precedents administratius de descatalogació de l’obra de l’Arquitecte 
Claret, produïts recentment pel propi Ajuntament de Girona. 
 

2n. Atorgar a la finca del carrer de la Rutlla, núm. 137, idèntic aprofitament urbanístic i idèntica 

qualificació urbanística a la de la resta d’illa urbana en la que s’ubica. 

 

Subsidiàriament i per l’improbable supòsit de considerar-se per part del Conseller que encara 

es troba justificat el manteniment del règim de protecció integral de l’habitatge i el jardí i la 

seva inclusió al Catàleg de Patrimoni històric-artístic de la ciutat, acordeu, reconèixer el dret 

del titular del referit immoble d’ésser compensat i indemnitzat per la limitació singular que el 

manteniment i conservació de l’edifici comporta, tot ordenant, bé la indemnització econòmica 

directa, per part de l’Ajuntament de Girona, bé la incorporació a la documentació integrant del 

PGOU de la delimitació d’una Unitat o Polígon d’Actuació que permeti l’equidistribució dels 

beneficis i càrregues del planejament. Unitat o Polígon que haurà d’incloure com a mínim, la 

totalitat de l’illa urbana formada pels carrers Rutlla, Mare de Déu de Loreto, Claudi Girbal i 

Baldiri Reixac, i que haurà d’executar-se mitjançant una reparcel.lació física o econòmica.” 

 

Simultàniament, en data de 16 de juny de 2003, va interposar davant l’Ajuntament de Girona 

la reclamació de responsabilitat patrimonial que, en desestimar-se per silenci administratiu, va 

generar el recurs contenciós administratiu 20/2004 i la sentència a la que ens hem referit a 

l’inici d’aquest informe. 
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Per tal de procedir a la descatalogació d’un edifici, procedeix seguir la mateixa tramitació 

establerta per a l’aprovació del planejament. És a dir, aprovació inicial, informació pública, 

aprovació provisional i aprovació definitiva prèvia la incoació del corresponent expedient i els 

informes tècnics pertinents. Però en el cas que ens ocupa, per tal d’estalviar-nos aquesta 

tramitació, es podria estimar, previs els tràmits oportuns, per part del Conseller del Política 

Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, el recurs de reposició interposat 

ja que en substància el que venia a demanar la recurrent era precisament la supressió per a 

la finca del règim de protecció atorgat pel PGOU. 

 

En tot cas i d’acord amb la sentència dictada, caldria atorgar en la pròpia resolució del recurs 

interposat l’aprofitament fixat en la sentència, és a dir, 1.136 m2, en ser la diferència 

d’edificabilitat amb les altres finques del mateix sector.en la que es troba emplaçada la finca 

protegida. 

 

b) Simultaneïtat o subsidiarietat de la indemnització fixada en concepte de responsabilitat 

patrimonial per sentència amb l’acte de descatalogació. 

 

L’establiment d’indemnització per vinculacions singulars ha estat una constant en la legislació 
urbanística des de la Llei del Sòl de 1976. Concretament en aquest text, l’article 87.3, ja 
estipulava que les ordenacions que imposessin vinculacions o limitacions singulars que 
impliquessin una restricció de l’aprofitament urbanístic al sòl i no pogués ser objecte de 
distribució equiditativa entre els interessats, conferiria dret a indemnització. 
 

En el mateix sentit es van pronunciar els textos legals i lleis successives: l’article 239 de la Llei 

del Sòl, text refós de 1992, l’article 43 de la Llei 6/98, de 13 d’abril del Règim del Sòl i 

Valoracions i finalment l’article 30.d) de la recent Llei 8/2007, de 28 de maig del Sòl, en vigor 

des del passat dia 1 de juliol, que disposa que generaran dret a indemnització les lesions en 

els béns i drets que resultin dels següents supòsits: 

 

“d) 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.” 
 

La Jurisprudència ha interpretat aquests preceptes en funció de la casuística i ha vingut a 
concloure que, l’establiment en el planejament de vinculacions singulars, hauran de ser 
compensades a través de la corresponent distribució equitativa entre els interessats i si 
aquesta compensació no és possible, generaran indemnització. 
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Dit d’una altra manera, únicament quan els mecanismes de repartiment de les càrregues i 

beneficis no puguin ser utilitzades procedirà acudir, de forma subsidiària, a la indemnització a 

través del mecanisme de la responsabilitat patrimonial de l’Administració. 

 

En aquest sentit la sentència del Tribunal Suprem de 20 de març de 1989, referida a un 

supòsit de restricció singular de l’aprofitament, diu: 

 

“Ciertamente el planeamiento da lugar a importantes desigualdades, pero las corrige 
mediante los mecanismos de distribución de beneficios i cargas. Cuando estos mecanismos 
se muestran incapaces para restablecer la igualdad ha de entrar en juego, el remedio 
excepcional y subdiario de la indemnización, es decir de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración.” 
 
En el mateix sentit, el Tribunal Suprem, en la sentència de 26 de gener de 1988 (RJ 
1988/432) diu: 
 
“Sólo en el caso en que la efectividad del daño resulte de imposible compensación a través de 
las técnicas prescritas por la Ley para lograr la equitativa distribución de beneficios y cargas 
(aprovechamiento medio, reparcelación, indemnización sustitutoria, compensación, etc..) cabe 
acudir a este procedimiento singular, dado que para que el daño sea real y actual, esto es, 
indemnizable, es preciso que quien pida la indemnización haya agotado, sin éxito, todas las 
vías legalmente establecidas al efecto, porque sólo así, quedará acreditado el carácter de no 
distribuible de la carga o vinculación impuesta.” 
 
Per la seva part la doctrina (El Consultor. Comentarios a la Ley del Suelo, Texto Refundido de 
1992, Tomo 2, página 421) diu: 
 
“El derecho comparado ofrece el ejemplo de utilización de la técnica de las TAU para que los 
propietarios de edificios con vinculaciones singulares en suelo urbano puedan transferir a 
solares distintos, cuando menos de la misma Área de reparto (art. 29.1.1º, b) regla 2 TRLS) la 
parte de su derecho al aprovechamiento que represente la diferencia entre el 
aprovechamiento tipo y el asignado por el plan a la finca singularmente vinculada. 
La posible aplicación de alguna de las técnicas de redistribución (TAU o Unidades de 
Ejecución, según que la actuación sea asistemática o sistemática) sería incompatible con el 
reconocimiento de los derechos indemnizatorios a que se refiere el art. 239 TRLS.” 
 
IV. Conclusions: A tenor de les consideracions obrants en els apartats anteriors procedeix 
concloure que: 
 
a) És possible la descatalogació del xalet Tarrús prèvia la tramitació corresponent acudint a 

la modificació del PGOU de 2002 i del Pla Especial de Patrimoni de 1995, o bé estimant el 
recurs de reposició interposat per la senyora Josefina Cama Tarrús davant el Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, tot atorgant el mateix 
sostre edificable reconegut en la sentència dictada pel TSJC en el recurs 20/04. 

 
b) El mecanisme de la indemnització és subsidiari i no complementari. Per tant en el supòsit 

de què es procedeixi descatalogar el xalet Tarrús, tot atorgant a la finca l’aprofitament fixat 
en la sentència, no procedirà l’abonament de la indemnització fixada per la pròpia 
sentència en tractar-se d’un supòsit de responsabilitat patrimonial per raó de la 
incompatibilitat amb el reconeixement d’un dret edificable. Entendre-ho d’una altra manera 
implicaria un supòsit d’enriquiment injust. 
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c) La descatalogació del xalet i l’atorgament de l’aprofitament fixat en la sentència seria una 
fórmula d’execució de la pròpia resolució judicial. 

 
 
És el que tinc a bé informar llevat d’opinió més fonamentada.  
 

 

Girona, 18 de setembre de 2007. 

EL VICESECRETARI GENERAL, 

Sr. Lluís Pau i Gratacòs. 
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ANNEX II. INFORME SOBRE EL VALOR PATRIMONIAL DEL XALET 
TARRÚS 
 
 
 
ANTECEDENTS 
 
És un habitatge unifamiliar de planta baixa situat en l’extensió suburbana, a migdia de l’antic 
ferrocarril de Sant Feliu. Va ser construït l’any 1935 per l’arquitecte Josep Claret i Rubira de 
caire clarament d’arquitectura racionalista. 
 
Josep Claret va néixer a Girona l’any 1908, va obtenir el títol d’arquitecte al 1933 a l’escola 
d’arquitectura de Barcelona i va començar a treballar en l’estil racionalista vigent en aquella 
època. Va treballar amb Josep Lluís Sert i es va fer membre del GATCPAC (Grup d’Artistes i 
Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània).  
 
Claret, tot i la seva joventut, va prendre molt aviat part activa en determinades propostes 
artístiques de caire més o menys rupturista especialment  des d’un punt de vista històric. Són 
freqüents els seus treballs a la premsa, orientats a difondre l’arquitectura del Moviment 
Modern a Girona.  
 
L’arquitectura de Claret evoluciona des del racionalisme contundent dels seus primers anys a 
Girona, d’aquesta època és la seva obra del “Xalet Tarrús”, fins a una arquitectura més de 
consum realitzada en altres poblacions com Maó i Platja d’Aro. 
       
L’habitatge que encarrega la Sra. Pilar Tarrús a Josep Claret en la cantonada del carrer de la 
Rutlla amb el carrer de Loreto es construeix separat del carrer per un jardí a tot el volt i amb 
una entrada moderna, tal com ell mateix descriu en la memòria del projecte. El volum baix i de 
dominant horitzontal es troba tensionat pel cilindre que emergeix en la  cantonada, darrera de 
la qual hi ha la sala d’estar, l’alçada del qual és subratllada per la posició baixa i la proporció 
apaïsada de la finestra de la seva base. La coberta plana en forma de terrat a la catalana 
adquireix un paper protagonista des del punt de vista expressiu i funcional a patir de les 
baranes metàl·liques de barrots horitzontals i parets corbes.  
 
El punt més interessant d’aquesta obra és com resol la cantonada, amb aquesta paret corba i 
la barana que dona la volta a tot l’habitatge. Malgrat predominar la línia recta en el disseny 
general de l’espai i elements, a la part del davant existeix una  torre mirador de la zona “living-
room” de gust modern i unes finestres rodones que donen certa mobilitat al conjunt. La façana 
és d’acabat arrebossat. 
 
La planta, no s’allunya gaire dels esquemes convencionals d’un habitatge unifamiliar de 
quatre dormitoris que domina en aquesta època en molts habitatges d’aquesta tipologia. 
 
L’any 1995 l’Ajuntament de Girona redacta el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de la 
ciutat de Girona aprovat definitivament el 19 de setembre de 1995 i publicat al DOGC el 15 de 
novembre per a protegir el patrimoni cultural degut a la cada vegada més ràpida transformació 
de la nostra societat i a que els valors culturals llegats per anteriors generacions han quedat 
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en segon pla en aquesta progressió; molts elements claus per comprendre la forma de pensar 
i viure dels nostres avantpassats han desaparegut sistemàticament en el camí. 
 
Afortunadament amb el Pla Especial de Protecció del Patrimoni s’ha pres consciència 
d’aquest fet i el patrimoni cultural ha entrat a format part dels valors de canvi d’aquesta 
mateixa societat, adquirint un renovat interès que ha facilitat definir la seva protecció. 
 
El Pla Especial descriu un període històric de 1930 a 1936 com a Racionalisme a Girona i 
cataloga quatre edificis. Un d’ells és el “Xalet Tarrús”, que amb la fitxa R-18 qualifica de R la 
seva categoria d’intervenció amb un nivell de protecció alt en el que protegeix tota la 
volumetria, la seva geometria, elements sortints i la forma i dimensió de les obertures. També 
diu que s’ha de mantenir l’interior i l’estructura portant i la tanca exterior. Per tant el Pla 
Especial cataloga i protegeix en la seva totalitat el xalet. (S’acompanya copia de la fitxa actual 
R-18) 
 
 
 
 
ESTAT  ACTUAL 
 
En l’actualitat l’edifici està deshabitat des de fa molts anys i no s’hi ha realitzat cap 
manteniment o conservació. Fa algun temps l’edifici va ser ocupat per persones alienes a 
l’immoble i s’hi van produir danys irreparables a l’interior, en parets i terres. De totes formes i 
després d’una inspecció ocular exterior, s’observa que les façanes no presenten danys 
irreparables i sobre tot la façana principal que dona al carrer de la Rutlla i fa cantonada amb el 
carrer de Loreto, que precisament és la part més important des del punt de vista de protecció 
del patrimoni modern gironí. El jardí es conserva en un estat de total abandonament però 
recuperable per a manifestar la tipologia edificatòria d’habitatge unifamiliar en ciutat jardí que 
ha tingut sempre i és la pròpia d’un sector amb cases de característiques similars. 
 
El dia 12 de juliol de 2007 es va dictar una sentència, 537/2007, dictada per la Secció Quarta 
de la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que 
reconeix el dret de la propietat a percebre una indemnització per causa de les limitacions 
singulars de l’aprofitament urbanístic associades a la seva catalogació. A la vista del veredicte 
no es pot afirmar, segons informes jurídics municipals, que existeixi una obligació directa de 
pagament per part de l’Ajuntament, si no que sembla que es pot optar per la descatalogació 
de l’edifici per a  situar l’aprofitament urbanístic que reconeix la sentència. 
 
Cal dir però, que la desaparició complerta de l’immoble seria una pèrdua  irreparable per a 
l’arquitectura del Moviment Modern a Girona, de reconegut interès i valor per a tot el col·lectiu 
d’experts i estudiosos dels inicis del GATCPAC. No existeix una referència tant clara com 
aquesta obra de l’arquitecte Josep Claret a Girona que expressi amb tanta claredat els inicis 
d’aquesta arquitectura Moderna. La resta d’obres que realitzà més tard aquest mateix 
arquitecte no presenten un valor comparable. Aquesta obra és una de les seves primeres 
realitzacions, només dos anys després d’acabar la carrera i es realitzà mentre treballava en 
l’equip de l’arquitecte racionalista Lluís Sert, de reconegut nom dins d’aquest moviment que 
succeeix després del noucentisme, i és el moment en que es fa membre del GATCPAC. 
 
Per tant es proposa, en els termes que s’exposen tot seguit, la descatalogació parcial de 
l’edificació. 
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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE PLA GENERAL i PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL 
PATRIMONI. 
 
La dicotomia entre la salvaguarda de l’element físic heretat i la necessària transformació 
d’aquest per adaptar-se als nous usos està present en totes les intervencions sobre un 
element del patrimoni arquitectònic i crec que el just equilibri entre el present i el passat és el 
millor procediment per actuar-hi. 
 
L’arquitectura és bàsicament un anàlisi dels requeriments, problemes, condicionats i mitjans, 
en la intervenció en el patrimoni arquitectònic i és bàsica la lectura profunda de l’objecte a 
intervenir. Em sembla que la primera actitud en la intervenció d’un edifici amb valor històric i 
sobre la seva vida és escoltar-lo. L’objectiu és donar sortida als seus valors per a conservar la 
essència cultural arquitectònica que existeix en l’edifici i ha de permetre patir inclusions i 
exclusions seguint la lògica evolució de la ciutat actual. 
 
Per tot això i després d’analitzar detingudament l’anomenat “Xalet Tarrús”, es pot concloure 
que els elements que caracteritzen el valor d’aquest habitatge, dins del inicis del Moviment 
Modern a Girona, son la façana principal que dóna al carrer de la Rutlla de planta baixa i de 
dominant línia horitzontal amb el cilindre en forma corba que emergeix a la cantonada donant 
solució a una tipologia, donada la seva ubicació entre dos carrers. El jardí i tanca exterior que 
donen força a la situació de ciutat jardí i a la coberta que tenen un gran valor de protagonista 
expressiu i funcional en forma de coberta plana amb terrassa sense  cornises ornamentals i 
amb una barana metàl·lica amb barrots horitzontals que es conserva igual que en el projecte 
original. També son molt interessants, per el moment històric en que es produeix, les finestres 
més petites i rodones a la façana principal. 
 
L’arquitecte Josep Claret Rubira es pot considerar el creador d’origen gironí més significatiu 
en la dinàmica de les avantguardes artístiques dels anys trenta. Per tant, el valor de mantenir 
la memòria del “Xalet Tarrús” és rellevant en la proposta plantejada que persegueix mantenir 
els valors més essencials de l’edificació en estat original per a no perdre la seva entitat en el 
lloc on va ser creat. 
 
Per tot això, es proposa mantenir la façana principal en la seva totalitat, la cantonada en 
forma corba amb la coberta plana i la barana de barrots horitzontals fins a la part que 
l’edificació perd consistència i apareix amb una forma convencional. Cal dir que també s’ha de 
mantenir el jardí i es proposa deixar una part de la tanca i que aquest espai lliure d’edificació 
sigui el lloc on els ciutadans puguin gaudir d’aquesta arquitectura. Aquests son els elements 
bàsics a mantenir. Darrera d’aquesta façana preservem la coberta plana tal com indica la 
documentació gràfica i es col·loca l’edificabilitat que ens marca la sentència, que és de 1.302 
m². 
 
Caldrà redactar un Pla Especial que reculli totes aquestes indicacions i proposi un edifici que 
respecti la tipologia racionalista del “Xalet Tarrús” amb una façana plana sense vols que 
puguin incidir negativament en la protecció  de la part que no s’enderrocarà i posarà en valor 
l’arquitectura racionalista gironina del primer inicis més purs. 
 
Prèviament a la redacció del Pla Especial caldrà modificar el Pla General i el Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni que doni el sostre de 1.302 m² i determini la catalogació de la façana 
principal i cantonada del anomenat “Xalet Tarrús”. 
 
 
Girona, 28 de novembre de 2007 
 
Rosa Maria Cànovas Göller 
Arquitecta cap de secció de patrimoni arquitectònic i habitatge 





























 16

2. ANNEX NORMATIU  
 
 

Article 1. Naturalesa, objecte i àmbit.   
Aquest document té la consideració de modificació puntual del Text Refós del Pla General 
d’Ordenació de Girona número 20. El seu objecte és l’execució de la sentència 537/07 de la 
secció quarta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que atorga edificabilitat a la 
parcel·la. El seu àmbit és el delimitat als plànols. Se situa en la cantonada dels carrers  Mare 
de Déu de Loreto i Rutlla, amb una superfície de 408,98 m2. 
 

Article 2. Determinacions. 
Seran d’aplicació les consideracions establertes en els documents de memòria, normativa  i 
plànols normatius (plànol 5 de Proposta de Modificació) 
 

Article 3. Condicions específiques d’ordenació i gestió zona 1.2 R-18 Xalet Tarrús. 
L’ordenació de la parcel·la és la grafiada al plànol d’ordenació. Els paràmetres bàsics 
específics es transcriuen a continuació: 
 

Parcel·la mínima:    L’existent 
Edificabilitat màxima de la parcel·la:  1302,00 m2 de sostre 
Ocupació màxima    Segons plànol d’ordenació 
      Per la nova edificació es fixa un gàlib. 
Sòl de parcel·la lliure d’edificació  Serà ajardinat 
Nombre màxim de plantes   Segons plànol d’ordenació 

Per la nova edificació es podrà admetre 
dins el gàlib fixat, un màxim de b+6, amb 
un àtic reculat. 

  
 

L’ordenació detallada s’establirà mitjançant un PE de desplegament d’aquesta 
modificació que reguli específicament la volumetria, tipologia de coberta, cossos i 
elements sortints, composició de façana, tanques i l’adaptació de les condicions de 
protecció amb la modificació de la fitxa R-18 del PE de protecció del patrimoni de 
Girona. L’objecte d’aquest PE serà assolir la millor implantació possible en relació a els 
elements a mantenir i a la volumetria de la resta de l’illa. 

 
 

Disposició addicional.   
Per tot allò no regulat específicament en aquesta modificació puntual del Pla General  serà 
d’aplicació la regulació establerta a les normes urbanístiques del text refós del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Girona. 



 17
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