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CIRCULAR INTERNA 
 

núm. ordre: 65 /2008 data:21 de novembre de 2008  
aquesta  circular anul·la a  

 

TEMA  CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS DE GARANTIA PER A             
                  LA REPOSICIÓ D’ELEMENTS URBANÍSTICS  
                  A L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT  I  DE LA                             

GENERALITAT 

 
normativa de referència: :  Art. 12 de la Llei 52/1997, de 27 de novembre, d’Assistència jurídica a l’Estat i institucions públiques i 

Disposició addicional quarta .     
Art. 173 del Tex refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals (Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).   
altra normativa vinculada:  

 

En relació a la qüestió relativa a si es pot exigir a l’Administració de la Generalitat i a la de 

l’Estat la constitució de dipòsits de garantia per a elements urbanístics, es redacta la circular 
següent: 
 
L’article 12 de la Llei 52/1997, de 27 de novembre, d’Assistència jurídica a l’Estat i institucions 

públiques estableix, al seu article 12, l’exempció de l’obligació de constituir dipòsits, caucions, 
consignacions o qualsevol altre tipus de garantia previst a les a les lleis. Aquesta exempció 
s’estén a les Comunitats autònomes i entitats públiques d’elles dependents, en virtut de la 

disposició addicional quarta de l’esmentada  Llei. 
 
La mateixa exempció es recull a l’article 173 del Tex refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

locals (Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març), respecte als ens locals. 
 
Aquestes disposicions abasten als organismes autònoms i entitats públiques empresarials, que 
per llur regulació i naturalesa jurídica tenen la consideració d’organismes públics, però no a les 

societats mercantils públiques que actuen subjectes a les normes de dret privats. 
 
Conclusions: 
 
1.-No es pot exigir a l’Administració de l’Estat ni tampoc a la de la Generalitat cap 
dipòsit de garantia per el compliment de les obligacions concretes en la concessió 
d’una llicència urbanística. 
2.- S’afegirà a totes les llicències d’obres concedides a l’Administració de la 

Generalitat i de l’Estat, la condició següent: 
 “El titular de la llicència estarà obligat a la reposició o reconstrucció de les voreres 
malmeses durant l’execució de la obra, així com a la reparació dels danys que es 
puguin ocasionar en els elements urbanístics del sòl, vol o subsòl de la via pública”. 
 
 
EL DIRECTOR DE SERVEIS    . 
D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 
 
 
Miquel Garcia i Sanjuan     
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