
 

	

Ajuntament	d’Ullastret	

L’Oficina Antifrau va tenir coneixement de diverses irregularitats urbanístiques al 
municipi d’Ullastret consistents en la reconversió del garatge d’un habitatge principal 
en habitatge i en la destinació a turisme rural d’un antic magatzem agrícola. Així 
mateix, es va saber que el Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme havia 
incoat expedient sancionador i de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre 
jurídic vulnerat assumint així les competències municipals.  

L’OAC mitjançant informe raonat, va demanar els motius pels quals l’Ajuntament no va 
incoar per sí mateix l’expedient de protecció de la legalitat urbanística.  

L’Ajuntament d’Ullastret emet resposta en que relata que l’Alcalde havia informat 
favorablement en relació amb la sol·licitud de llicència d’obres de reforma parcial de 
l’habitatge unifamiliar en l’any 2004 però que la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona va informar desfavorablement. Que el canvi de secretari l’any 2007 va 
comportar la pèrdua de molts expedients i que posteriorment, a l’any 2010, va tenir 
coneixement que el Servei de Protecció de la legalitat urbanística del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya havia rebut denuncia amb 
relació a unes obres d’ampliació d’un habitatge unifamiliar al municipi. L’ens municipal 
manifesta que en tot moment havia actuat en col·laboració amb el Servei de Protecció 
de la Legalitat Urbanística del Departament de Territori i Sostenibilitat i amb els 
Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona i que el fet que el Departament de Territori i 
Sostenibilitat hagés incoat l’expedient suposa que l’Ajuntament ja no pugi exercir per sí 
mateix les competències de protecció de la legalitat urbanística.  

Arran l’expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat pel Director General 
d’Ordenació del Departament de Territori i Sostenibilitat es varen imposar dues 
sancions a la persona propietària de la finca i es varen ordenar les mesures de restitució 
de la  realitat física alterada en el garatge de l’habitatge principal.  

Finalment, aquesta Oficina ha tingut coneixement que contra la resolució anterior la 
actora va interposar recurs d’alçada i que al resultar aquest desestimat va interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
En la data de tancament d’aquesta memòria, l’assumpte es troba en seu judicial.   


