
 

 

Avinguda Salvador Dalí,  107  Tel 972 673585  Fax 972 032340  17600  FIGUERES                      1/9 
 

 

 

EXPEDIENT: 2006/76 RRQ/rrq 
INFORME TÈCNIC QUE EMET L'ÀREA DE PLANEJAMENT I MEDI AMBIENT SOBRE EL SECTOR MARCA DE 
L’HAM 

 

Antecedents 

En data 12 d’abril de 1983 el Conseller Territorial i Obres Públiques va aprovar definitivament el 
Pla General d’Ordenació Urbana de Figueres. 
En data 18 de gener de 2001 el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques va aprovar 
definitivament la Revisió del Programa d’Actuació i Modificació del Pla General d’Ordenació 
Urbana en l’àmbit dels sòls urbanitzables. 
En data 8 de febrer de 2007, la CTU de Girona va aprovar definitivament el Pla Parcial sector 
Marca de l’Ham. 
 
En data 4 de maig de 2006,  l’Agència Catalana de l’Aigua emet informe del Pla Parcial sector 
Marca de l’Ham, en el qual s’especifica que: “atès que les actuacions d’infraestructura hidràulica 
tenen continuïtat, segons l’estudi hidràulic, en terrenys de sòl urbà, sòl no urbanitzable i sòl 
urbanitzable fora de l’àmbit del pla parcial, el projecte d’urbanització establirà les actuacions fora 
de l’àmbit del sector imputables al programa d’urbanització que siguin necessàries”. 
 
En data 9 de maig de 2007, Josep Palomeras en representació dels promotors del sector Marca 
de l’Ham , presenta projecte d’urbanització d’obres fóra del sector. Aquesta documentació va ser 
informada en data 15 de juny de 2007 pels tècnics municipals.  
 
En data 17 d’octubre de 2007, el sr. Joaquim Llibre i Canal, com a representant d’Incocal sl i 
Aulet promocions sa, promotors del sector Marca l’Ham, i com a únic propietari, va signar un 
conveni amb l’Ajuntament de Figueres per a pactar que com a responsables promotors es farà 
càrrec de la totalitat dels costos del Pla Especial d’Infraestructures del Rec del Malpas. 
 
El projecte d’urbanització del sector Marca de l’Ham va ser aprovat definitivament en data 17 de 
desembre de 2007. 
 
En data 28 d’abril de 2008, va ser aprovat definitivament per Junta de Govern Local el projecte de 
reparcel·lació voluntària el Pla Parcial sector Marca de l’Ham. 
 
La totalitat dels avals corresponent al 12% del cost de l’obra d’urbanització van ser presentat en 
data 6 de febrer de 2008. 
 
En data 11 de juny de 2008, sr. Joaquim Llibre i Canal, com a representant d’Incocal sl i Aulet 
promocions sa, promotors del sector Marca l’Ham, i com a únic propietari, mossèn Josep 
Taberner Vilar, en representació del Bisbat de Girona, van signar un conveni amb l’Ajuntament de 
Figueres pel qual es comprometien els promotors del sector Marca de l’Ham a l’execució  del 
Porjecte d’urbanització C/Marca de l’Ham i C/Taure, que defineix el sistema viari de 328,5m² i 
zones verdes de 565 m². 
 
En data 19 d’octubre de 2009, la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el projecte 
d’urbanització carrer Marca de l’Ham-Carrer Taure. 
 
En data 7 de juny de 2012, la CTU de Girona va aprovar definitivament el Pla Especial rec del 
Mal Pas a l’àmbit de la Marca de l’Ham. 
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En l’àmbit d’aquest sector urbanitzable l’Ajuntament de Figueres va atorgar les  tres llicències 
d’edificació següents, sota la condició de la urbanització simultània de les obres d’urbanització, 
d’acord amb el que disposa l’article 237 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la Llei d’urbanisme: 
 
-Llicència en l’expedient 016/2009, atorgada per la Junta de Govern Local en sessió de 23 de 
febrer de 2009 a l’entitat Audet Promocions SA, representada pel Sr. Joaquim Llibre Canal, per a 
la construcció (sota la condició de la urbanització simultània) de l’agrupació de 14 habitatges en 
filera a la parcel·la 15 del sector de pla parcial Marca de l’Ham. 
En relació amb aquesta llicència, consta practicada la notificació, en legal forma, en data 14 de 
desembre de 2011, de l’acord de la Junta de Govern Local de 14 de novembre de 2011 de 
denegació de la llicència de primera ocupació dels habitatges 14 per no estar acabades les obres 
d’urbanització.    
 
-Llicència en l’expedient 0029/2010, atorgada per la Junta de Govern Local en sessió de 5 de 
juliol de 2010, a les entitats Inconcal SL i Audet Promocions, representades pel Sr. Joaquim 
Llibre Canal, per a la construcció (sota la condició de la urbanització simultània) d’un edifici 
plurifamiliar de 57 habitatge, local, aparcaments i piscina, a la parcel·la 16 del sector de pla 
parcial Marca de l’Ham. 
 
-Llicència en l’expedient 031/2010, atorgada per la Junta de Govern Local en sessió de 12 de 
juliol de 2010, a l’entitat Esparnallac Empordà, SL, representada pel Sr. José Manuel Cano del 
Puerto, per a construir (sota la condició de la urbanització simultània) una agrupació de 48 
habitatges unifamiliars en filera a les parcel·les 6,9 i 10 del sector de pla parcial Marca de l’Ham. 
 
En data 22 de maig de 2013, previa visita a les obres d’urbanització del Pla Parcial Marca de 
l’Ham, els tècnics municipals Joan Falgueras i Martí Pou van informar de l’estat de les obres i van 
descriure i estimar les feines a dur a terme per a finalització de les obres descrites en el PU 
aprovat definitivament. 
Aquest informa reflexava que les obres pendents d’executar ascendient a un total de 1.079.500€ 
(valor pendent d’actualització) 
 
En data 29 de maig de 2017, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord  d’inicia expedient de 
revocació de les llicències otorgades i l’inici de l’expedient d’incompliment del deure de 
finalització de les obres d’urbanització. 
En data 4 de juliol de 2017, amb RE 16488, Sareb presenta escrit informant que no es propietària 
de les edificacions existent i que respecte la finalització de la obra d’urbanització, no existeix junta 
de compensació i la seva propietat representa poc més del 50% de la totalitat de les finques per 
la qual cosa no pot assumir el cost total de les obres pendents. 
 
En data 23 de març de 2021, URBEMED INGENIERIA Y PAISAJE SL en representació de  
SAREB, presenta documentació d’avanç de modificació del Pla Parcial Marca de l’Ham, que 
incorpora una nova proposta de solució hidràulica. 
En data 26 de juliol de 2021, el Ple de l’ajuntament de Figueres va aprovar inicialment el Pla 
d’Ordenació Urbana Municipal i adopta l’acord de suspensió, entre d’altres, de la tramitació de 
plans urbanístics derivats, i, entre els quals es troba afectat i és objecte de suspensió, 
parcialment, l’àmbit d’aquest pla especial, en concret pels nous àmbits definits al POUM AE2 
Ferrocarril, Mal Pas (nivell 1 de suspensió) i l’àmbit SUD6 Marca de l’Ham (nivell 2 de suspensió). 
 
En data 20 d’agost de 2021 l’entitat Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuració Bancària, SA (SAREB) presenta document per a modificar el Pla Especial 
d’Insfraestructura del rec del Malpas. Aquest resta afectat per la suspensió de llicències abans 
esmentada, i així va ser dictat per decret d’alcaldia en data  24 de febrer de 2022. 
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En data 11 de gener de 2022, l’Agència Catalana de l’Aigua emet informe desfavorable referent a 
la proposta hidràulica que incorporava l’avanç de modificació del Pla Parcial Marca de l’Ham que 
va ser presentat en aquest ajuntament en data 23 de març de 2021. 
 
En data 17 de març de 2022, per Decret l’alcaldia, es dona trasllat de l’informe emès per l’ACA en 
referencia a l’avanç de la modificació del Pla Parcial i s’informe de la no viabilitat de la modificació 
presentada. 

Consideracions 

 
En el document  del Pla Parcial sector Marca de l’Ham, en la pàgina 43, apartat 11. Justificació 
de les cotes fixades per solventar el problema d’inundabilitat del sector, estableix que el projecte 
d’urbanització ha de contemplar les prescripcions de l’estudi hidrològic del rec del Malpàs per 
garantir la capacitat de desguàs del rec del Malpàs per a avingudes de 100 anys de període de 
retorn i les mesures passives de protecció per inundacions associades a episodis de pluja de 500 
anys de període de recurrència. 
Així, s’especifiquen les obres fora de sector, l’ampliació necessària de l’obra de fàbrica sota la N-
II i la millora de la llera del rec del Malpàs. 
Durant la tramitació del projecte d’urbanització, es va presentar una documentació com a obres 
fora del sector, que no van ser aprovades degut a que ja que aquestes, tal i com es va recollir en 
el conveni signat en data 17/10/2007, transcorrien per a sòls no urbanitzables i era necessari la 
redacció d’un pla especial urbanístic per tal de donar-li cobertura urbanística. 
 
Un cop presentats la totalitat dels avals corresponent al 12% del cost de l’obra d’urbanització, en 
data 6 de febrer de 2008, els promotors del sector Marca de l’Ham van iniciar les obres 
d’urbanització durant l’any 2008-2009. 
El Pla Parcial del establia en la seva normativa una única etapa de desenvolupament, fixada amb 
una durada màxima de QUATRE anys des de l’aprovació del projecte d’urbanització, cal recordar 
que el projecte d’urbanització va ser aprovat definitivament en data 17 de desembre de 2007, 
finalitzant el període màxim establert per a la seva execució en data 17 de desmbre de 2011. 
 
Paral·lelament es va redactar el PE d’infraestrutures rec Malpàs, que va iniciar la seva tramitació 
en data 7 d’agost de 2007, tramitació que es va prolongar fins a la data de la seva aprovació 
definitiva, 7 de juny de 2012. 
 
L’objectiu del PE d’infraestrutures rec Malpàs és poder definir les actuacions necessàries, 
garantir l’obtenció dels terrenys necessaris per dur a terme les obres necessàries i repartir les 
càrregues entre els sectors afectats per l’actuació de millora de drenatge del Rec del Malpàs. 
 
Així, en la normativa del PE, en article 10, àmbits i sistemes d’actuació, s’estableix que  la fase 1 
s’executarà durant l’execució de les obres del Pla Parcial Marca de l’Ham, i en l’article 11, 
execució de les obres, s’estableixen les actuacions a realitzar durant l’actuació del Sector Marca 
de l’Ham. 
 
En l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua sobre el Projecte d’Urbanització del sector 
Marca de l’Ham, en data 21 de juny de 2010, reitera les conclusions en referència a la necessitat 
de les actuacions i l’execució exigibles que resultin definides en el PE d’infraestrutures rec 
Malpàs durant l’execució del sector Marca de l’Ham. 
 

Situació actual  
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 Planejament i gestió urbanística: 
 
Analitzada la totalitat de la documentació, projectes, convenis, acords i informes incloses en la 
documentació administrativa dels expedients que afecten al sector Marca de l’Ham, amb 
planejament derivat aprovat definitivament en data 8 de febrer de 2007, disposa de les següents 
càrregues urbanístiques: 
-Cessió de les finques corresponents al 10% aprofitament urbanístic a l’administració actuant, així 
com cessió de les finques corresponents als sistemes urbanístics. 

 En l’actualitat, les finques corresponent als sistemes generals i locals i les finques 
amb aprofitament urbanístic corresponent al 10%AU consten inscrites al registre de la propietat 
en favor de l’Ajuntament de Figueres. 
 
-Urbanització de l’àmbit del sector Marca de l’Ham, segons projecte d’urbanització aprovat 
definitivament en data 17/12/2007. 
-Urbanització de l’àmbit comprés entre prolongació carrer Marca de l’Ham entre camí vell de 
Vilatenim i carrer Taure, segons projecte d’urbanització aprovat definitivament en data 19 
d’octubre de 2009. 
 -Urbanització de la fase 1, segons projecte Pla Especial d’infraestructures Rec del Malpas, 
aprovat definitivament en data 7 de juny de 2012. 
 
En l’actualitat, les finques corresponent als sistemes generals i locals i les finques amb 
aprofitament urbanístic corresponent al 10% AU consten inscrites al registre de la propietat en 
favor de l’Ajuntament de Figueres. 
 
Les obres d’urbanització de l’interior del sector Marca de l’Ham, definides en el projecte 
d’urbanització Marca de l’Ham, van ser iniciades sense que consti que s’hagin finalitzat i/o 
recepcionades per l’Ajuntament. 
 
La resta d’obres d’urbanització (PU C/Marca de l’Ham i C/Taure i les corresponents a la fase 1 
del PE d’infraestructures rec del Malpas) no es té constància que s’hagin iniciat. 
El projecte aprovat estableix un pressupost d’execució per contracta de 348.345,94€ (valors 
pendents d’actualització segons IPC). 
 
En data 22 de maig de 2013, previa visita a les obres d’urbanització del Pla Parcial Marca de 
l’Ham, els tècnics municipals Joan Falgueras i Martí Pou van informar de l’estat de les obres i van 
descriure i estimar les feines a dur a terme per a finalització de les obres descrites en el PU 
aprovat definitivament. 
Aquest informa reflexava que les obres pendents d’executar ascendient a un total de 1.079.500€.  
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 Llicències d’obres: 
 

-Llicència en l’expedient 016/2009, atorgada per la Junta de Govern Local en sessió de 23 de 
febrer de 2009 a l’entitat Audet Promocions SA, representada pel Sr. Joaquim Llibre Canal, per a 
la construcció (sota la condició de la urbanització simultània) de l’agrupació de 14 habitatges en 
filera a la parcel·la 15 del sector de pla parcial Marca de l’Ham. 
Aquestes edificacions van ser finalitzades i van presentar instància per a l’obtenció de la primera 
ocupació. 
La Junta de Govern Local de 14 de novembre de 2011 va acordar  la denegació de la llicència de 
primera ocupació dels habitatges 14 per no estar acabades les obres d’urbanització.    
S’han produït diverses ocupacions irregulars, vandalització i desmantellament de les edificacions. 
 
-Llicència en l’expedient 0029/2010, atorgada per la Junta de Govern Local en sessió de 5 de 
juliol de 2010, a les entitats Inconcal SL i Audet Promocions, representades pel Sr. Joaquim 
Llibre Canal, per a la construcció (sota la condició de la urbanització simultània) d’un edifici 
plurifamiliar de 57 habitatge, local, aparcaments i piscina, a la parcel·la 16 del sector de pla 
parcial Marca de l’Ham. 
Es van iniciar les obres d’edificació, amb moviment de terres execució de la fonamentació i es 
van aturar les obres. En l’actualitat el fossat existent resta omplert parcialment per terres i 
vegetació. 
 
-Llicència en l’expedient 031/2010, atorgada per la Junta de Govern Local en sessió de 12 de 
juliol de 2010, a l’entitat Esparnallac Empordà, SL, representada pel Sr. José Manuel Cano del 
Puerto, per a construir (sota la condició de la urbanització simultània) una agrupació de 48 
habitatges unifamiliars en filera a les parcel·les 6,9 i 10 del sector de pla parcial Marca de l’Ham. 
Es van iniciar les obres i es van executar en un percentatge aprox del 70-80%.  
S’han produït diverses ocupacions irregulars i vandalització i desmantellament de les 
edificacions. 
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S’ha procedit a obrir expedient de disciplina urbanística, OEXE2019000014. Dit expedient 
reclama a la propietat el tapiat de les edificacions per raons de seguretat i salubritat. Després de 
diverses notificacions, es procedeix a l’execució subsidiària per part de l’ens municipal. 
 
La Junta de Govern Local de 29 de maig de 2017 va adoptar el següent acord: 
1er.Iniciar l’expedient de revocació de les llicències d’edificació  
2on.Iniciar l’expedient per a declarar l’incompliment del deure d’urbanitzar el sector de Pla Parcial 
Marca de l’Ham. 
3er. Obrir termini d’audiència als propietaris. 
 
Posteriorment es van rebre resposta del propietari SAREB SA indicant que al no ser únic 
propietari no podia procedit a la finalització de les obres d’urbanització, així com indicant que no 
és propietari de les edificacions existents. 
 

 
 
SOLVIA en representació de SAREB, com a propietària de les finques incloses en el sector, va 
presentar un nou estudi d’inundabilitat del sector Marca de l’Ham amb nova proposta d’actuació 
de les obres d’infraestructures definides en el PE Infraestructures Rec del Malpas. 
 
 
El dia 29 de gener 2021 Guardia Urbana va realitzar informe INGU202100637 detallant l’estat de 
les cases inacabades del sector comprès entre el C/Adela Rosa, C/ De la Closeta i C/ Carles 
Corretger. 
 
En data 23 de febrer de 2022, amb expedient INGU2022000302, Guardia urbana redacta  de nou 
informe referent a l’estat d’ocupació de les edificacions existents. 
 

Llicència 16/2009 

Llicència 31/2010 

Llicència 29/2010 
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Informe 
 
Comprovat al registre de la propietat a data febrer 2022, les finques incloses en el sector Marca 
de l’Ham resten segons el següent representació gràfica: 
-entitat Audet Promocions SA és propietària de les finques registrals: 2282, 2280,2281,2292 i 
27,6411% de la finca 2294.  
-entitat Esparnallac Empordà, SL és propietària de les finques registrals: 2283, 2286,2287. 
-entitat Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuració Bancària, SA 
(SAREB) és propietària de les finques registrals: 2278, 2279, 2284, 2285, 2288, 2289, 2290, 
2291, 2387 i 27,6411% de la finca 2294. 
-Les finques registrals 2282, 2280, 2281, 2292, 2283, 2286,2287 disposen de quantioses 
càrregues hipotecàries (cadascuna per valor superior al 1.000.000€), per un valor en conjunt de , 
a favor de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuració Bancària, SA 
(SAREB) 
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Transcorregut el termini per l’execució de les obres d’urbanització, cal indicar que aquestes no 
han estat finalitzades pels promotors del Sector Marca de l’Ham. 
Tot i que en data 2013 es va analitzar les obres pendent d’execució, es necessari una nova 
actualització de les obres pendents.  
 
Degut a l’estat d’ocupació de les edificacions existents, no s’ha pogut realitzar una visita 
exhaustiva ni analitzar en detall l’estat de la totalitat de la urbanització. 
 
En referència a les obres d’urbanització: 
No obstant, amb visita preliminar i amb la documentació existent en aquest ajuntament, la 
sotasignat analitza les obres no executades i pendents de reformar degut al vandalisme que han 
sofert per la deixadesa de la promotora que no ha mantingut dites instal·lacions ni acabats. 
 

1. -Obres pròpies del sector Marca de l’Ham incloses en el PU 
 
S’ha analitzat partida per partida les pendents d’execució. 
Així, el següent quadre realitza una comparativa del pressupost inicial i les partides a refer o 
realitzar de nou pel seu mal estat en l’actualitat: 
 

PRESSUPOST

%

Obra

Capítol 00 SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT 80.343,33 €        40.171,67 €           50,00%

Capítol 01 SANEJAMENT

Titol 3 A1 XARXA PLUVIALS 431.541,71 €      15.100,00 €           3,50%

Titol 3 A2 XARXA AIGÜES RESIDUALS 264.467,42 €      14.500,00 €           5,48%

Titol 3 A3 OBRA FÀBRICA SOTA N-II 119.711,09 €      -  €                       0,00%

Capítol 02 PAVIMENTACIÓ 1.610.380,80 €  889.668,12 €        55,25%

Capítol 03 XARXA D'ELECTRICITAT (MT I BT) 579.953,93 €      564.412,26 €        97,32%

Capítol 04 ENLLUMENAT PÚBLIC 214.405,33 €      192.946,04 €        89,99%

Capítol 05 XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I HIDRANTS 265.095,62 €      25.643,06 €           9,67%

Capítol 06 XARXA DE GAS NATURAL 178.844,27 €      24.954,59 €           13,95%

Capítol 07 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 240.887,58 €      121.265,17 €        50,34%

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : 3.985.631,08 €  1.888.660,91 €     47,39%

 pressupost inicial 

 pressupost estimatiu 04-

2022 

 
 
A aquest valor estimatiu d’obres pendents d’execució, 1.888.660,91€, cal aplicar el valor 
d’increment de l’IPC, que segons les dades extretes de INE, des del 2007 (data pressupost 
inicial) i l’actualitat, aquest ha variat en un 28,60% 
 

2. PU C/Marca de l’Ham i C/Taure 
El projecte aprovat estableix un pressupost d’execució per contracta de 348.345,94€ cal aplicar el 
valor d’increment de l’IPC, que segons les dades extretes de INE, des del 2007 (data pressupost 
inicial) i l’actualitat, aquest ha variat en un 28,60% 
 



 

 

Avinguda Salvador Dalí,  107  Tel 972 673585  Fax 972 032340  17600  FIGUERES                      9/9 
 

 

3. Obres corresponents a Infraestructures rec del Malpas  
Aquestes obres restaven recollides en el PE d’Infraestructures del rec del Malpas, que establia 
que el sector Marca de l’Ham es feia càrrec de la fase 1, sense perjudici de drets de 
rescabalament en sòl urbanitzable no delimitat “Les Moragues”. Aquestes obres es valoraven en 
un total de 947.792,78€ més IVA. 
Tal i com s’ha exposat en els antecedents, actualment es troba en tramitació el POUM, document 
que en la seva normativa deixa sense efecte el PE anterior i proposa unes actuacions a fer per 
part del sector definides en l’estudi d’ inundabilitat TRAM URBÀ AIGUA AVALL REC MALPAS 
valorat en total de 1.383.383€  a repartir entre el sector Marca de l’Ham, PMU R12 i PMU AE2. 
 
Referent a les edificacions inacabades, aquestes actualment es troben amb expedient d’ordre 
d’execució OEXE2019000014 pendent d’executar. 
Tal i com s’ha exposat, degut a que les obres d’urbanització no han estat finalitzades, les 
edificacions no poden obtenir la condició d’habitabilitat i primera ocupació. 
Alhora, tal i com indica els expedients de Guardia Urbana, aquest darrer INGU2022000302, 
indica que la totalitat de les edificacions es troben amb ocupants en situació irregular. 
No és té coneixement que la propietat de les edificacions hagi pres accions legals per al 
desallotjaments dels ocupants. 
El sector no es troba amb connexió als serveis d’aigua potable, electricitat i gas. La xarxa de 
clavegueram de residuals si que es troba conectada a la xarxa municipal.  
 
Això és tot el que la sotasignat pot informar segons el seu saber i ofici que sotmet a raonament 
tècnicament més ben fonamentat, als informes jurídics i al criteri de la corporació. 
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