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Àrea: URBANISME I MEDI AMBIENT 

Expedient núm. 2019PLGU000007 
 
 

Cristina Pou Molinet, llicenciada en dret i funcionària d'administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, secretària de l’Ajuntament de Figueres(Girona) 
 
CERTIFICA: 
 

 
Que la Junta  de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 24 de maig 
de 2019 ha adoptat l’acord que transcrit literalment diu el següent: 
 
"La Modificació puntual del Text refós del Pla general de Figueres al Sector de 
l’Hotel Ronda, va ser aprovada definitivament per la Comissió Territorial 
d’urbanisme de Girona en sessió del 20 d’abril de 2007 va establir, com a 
objectius, per una banda la creació d’una vialitat bàsica per al sector 
urbanitzable “Hotel Ronda” que lligui la xarxa dels sectors adjacents i per l’altra 
l’obtenció d’un equipament destinat a usos lúdics. I amb aquesta modificació 
puntual també s’incrementa l’alçada reguladora així com s’augmenta el 
paràmetre de densitat dels d’habitatges del sector. 
Per al desenvolupament del pla general d’aquest sector, el Pla Parcial 
d’iniciativa particular del sector Hotel Ronda va ser aprovat definitivament el dia 
21 de novembre de 2007 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, 
publicat l’edicte d’aprovació definitiva i les normes urbanístiques del Pla Parcial 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5887, del dia 26 de maig de 
2011. 
I, els Estatuts i les Bases d’actuació de la Junta de compensació del sector 
Hotel Ronda, van ser aprovats definitivament per la Junta de Govern Local en 
sessió del 29 d’abril de 2013. 
I la Junta de Govern Local en sessió del 26 de novembre de 2016 va aprovar la 
constitució de la Junta de Compensació del sector Hotel Ronda elevada a 
escriptura pública atorgada davant del Notari de Girona Sr. Juan Ramon 
Palomero Gil, el vint-i-cinc de novembre de dos mil tretze. 
 
El dia 15 de desembre de 2016 la Junta de Compensació del sector Hotel 
Ronda va ser inscrita al llibre del Registre d'Entitats Urbanístiques 
Col·laboradores (inscripció 4315, del tom 33) (Número de l’expedient: 2016 / 
062135 / G ) 
 
L’Ajuntament de Figueres, per a la implantació del pavelló triplesportiu a una 
finca d’equipament municipal confrontant amb aquest sector de sòl urbanitzable 
de l’Hotel Ronda, precisa de la cessió de part del sistema d’equipaments i de 
part del sistema viari per a garantir el seu bon funcionament, accessos i 
implantació. A pesar del pla d’etapes del pla parcial, la junta de compensació 
no ha presentat encara el projecte de reparcel·lació, per bé que ja haurien 
d’haver-se reparcel·lat els terrenys i haver-se executat la urbanització bàsica. 
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En relació amb la implantació del pavelló d’esports el Decret de l’alcaldia de 13 
de desembre de 2018, va aprovar definitivament el projecte d’obra municipal 
ordinària de dotació de serveis urbanització Pavelló Figueres, amb un import 
d’execució per contracte, que inclou l’IVA de 466.610,90 €. 
I, el Ple celebrat el dia 7 de febrer de 2019 va aprovat definitivament el projecte 
d’obra municipal ordinària del pavelló triplesportiu a l’Olivar Gran, amb un 
import d’execució per contracte, que inclou l’IVA de 5.807.941,86 €.  
L’article 156 del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost pel que s’aprova el text 
refós de la Llei d’urbanisme, disposa: 
 
“(....) 

Capítol V 
Ocupació directa 
Article 156 
Definició, tramitació i efectes 
1. S'entén per ocupació directa l'obtenció de terrenys que, essent 
afectats pel planejament urbanístic a qualsevol tipus de sistema 
urbanístic, general o local, s'hagin d'incorporar per cessió obligatòria al 
domini públic. L'ocupació directa comporta el reconeixement de 
l'administració actuant del dret de les persones propietàries a participar 
en el repartiment just dels beneficis i les càrregues en el si d'un sector de 
planejament o un polígon d'actuació concrets. 
 
2. Per tramitar l'ocupació directa cal: 
 
a) Justificar-ne la necessitat. 
 
b) Observar el principi de publicitat. 
 
c) Notificar-ho individualment a les persones afectades. 
 
d) Atorgar-ne l'acta d'ocupació i certificar-ne el contingut, amb l'aplicació 
de les determinacions de la legislació hipotecària sobre aquesta matèria. 
 
3. Els propietaris o propietàries dels terrenys ocupats tenen dret a rebre 
una indemnització pels perjudicis causats per l'ocupació anticipada i, a 
més, al cap de quatre anys de l'atorgament de l'acta d'ocupació directa, 
si no s'ha aprovat definitivament l'instrument reparcel·latori corresponent, 
poden advertir l'administració competent de llur propòsit d'iniciar 
l'expedient per determinar el preu just, d'acord amb l'article 114.1 i 2. En 
aquest supòsit, l'administració actuant queda subrogada en la posició de 
les persones titulars originàries en el procediment reparcel·latori 
posterior. 
 
4. L'ocupació directa es pot tramitar a partir de la publicació de 
l'aprovació definitiva del planejament o bé del polígon d'actuació 
urbanística, de manera que es pugui concretar l'àmbit en la 
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reparcel·lació del qual les persones propietàries han de fer efectius llurs 
drets i obligacions. 
 
5. En el supòsit d'ocupació de terrenys regulat per aquest article, les 
persones titulars d'altres béns i drets que siguin incompatibles amb 
l'ocupació tenen dret a la indemnització que correspongui per raó de 
l'ocupació temporal, sens perjudici de llur participació ulterior en 
l'expedient reparcel·latori, mitjançant el reconeixement administratiu 
pertinent. 

(...)” 
 
I el Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, als articles 215 a 218, preveu: 
 
(...)  

Capítol IV 
Ocupació directa 
Article 215 
Procediment de l'ocupació directa 
215.1 Correspon acordar l'ocupació directa a qui ostenti la condició 
d'administració actuant en el desenvolupament urbanístic de l'àmbit on 
es trobin el terrenys. El procediment s'inicia d'ofici o bé a instància de 
l'administració competent per a l'execució de l'obra o la implantació del 
servei que motiva l'ocupació i sens perjudici, si s'escau, de l'existència 
de persones beneficiàries, que participen també en el procediment en els 
mateixos termes que en una actuació expropiatòria. 
215.2 Correspon a l'administració actuant, a instància, si s'escau, de les 
persones beneficiàries de l'ocupació, formular la relació, concreta i 
individualitzada, dels béns i drets afectats per l'ocupació, amb descripció 
de tots els aspectes materials i jurídics dels béns i drets que siguin de 
necessària ocupació. 
215.3 La relació de béns i drets ha de justificar la necessitat d'ocupació i 
causes que la motiven i ha de concretar el sector de planejament o el 
polígon d'actuació urbanística en el qual les persones propietàries han 
de fer efectius els seus drets i obligacions. També ha de determinar 
l'aprofitament urbanístic que s'atribueix a les propietats objecte 
d'ocupació i quantificar les indemnitzacions que siguin procedents per 
l'ocupació i l'extinció de drets que l'ocupació comporti. 
215.4 La relació de béns i drets s'ha d'exposar al públic pel termini mínim 
de quinze dies, amb audiència simultània pel mateix termini a les 
persones propietàries i titulars de drets inscrits al Registre de la 
propietat, i a la resta de persones titulars de drets que siguin coneguts, 
per tal que puguin formular al·legacions. Quan l'ajuntament no és 
l'administració actuant, se li atorga simultàniament el mateix tràmit 
d'audiència. 
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215.5 La formulació de la relació de béns i drets permet sol·licitar al 
Registre de la propietat la pràctica d'una nota marginal a la inscripció de 
les finques afectades. 
215.6 Una vegada informades les al·legacions, s'aprova la relació de 
béns i drets, el què comporta la declaració de la necessitat de l'ocupació 
directa, que habilita a l'administració actuant o, si s'escau, a 
l'administració competent assenyalada en l'apartat 1 d'aquest article o bé 
a les persones beneficiàries, per a l'ocupació immediata de les finques 
afectades. L'acord s'ha de publicar al Butlletí Oficial corresponent i s'ha 
de notificar a les persones interessades. 
215.7. L'aprovació de la necessitat de l'ocupació directa implica la 
declaració d'urgència de l'ocupació dels béns i drets afectats. Per dur a 
terme l'ocupació efectiva de la finca, l'administració actuant ha 
d'estendre una acta d'ocupació en la qual cal fer constar, com a mínim: 
a) Lloc i data de l'atorgament i determinació de l'administració actuant 
amb potestat expropiadora. 
b) Identificació de les persones titulars del domini i de la resta de drets. 
c) Identificació dels drets, plantacions i de la resta de béns susceptibles 
d'indemnització, existents en els terrenys ocupats i, si s'escau, situació 
registral d'aquests. 
d) Superfície ocupada. 
e) Determinació de l'aprofitament urbanístic que correspon als terrenys 
ocupats, identificant el sector de planejament o polígon d'actuació 
urbanística on s'ha de fer efectiu aquest aprofitament mitjançant una 
reparcel·lació. 
215.8. També com a requisit previ a l'ocupació de la finca, l'administració 
actuant ha de lliurar a cada una de les persones propietàries dels 
terrenys objecte d'ocupació, una certificació dels extrems consignats en 
l'acta d'ocupació, que s'ha d'ajustar al què estableix la legislació 
aplicable per a la inscripció en el Registre de la propietat. 
Simultàniament, l'administració actuant ha de remetre còpia de les actes 
al Registre de la propietat per inscriure al seu favor les finques ocupades 
i a favor de les persones propietàries afectades, i en foli independent, 
l'aprofitament corresponent a les finques ocupades. 
215.9. Els drets reals sobre les finques ocupades que no siguin extingits 
per raó de l'ocupació directa, s'han de fer constar en els folis 
corresponents a la inscripció de l'aprofitament urbanístic i posteriorment 
s'han de traslladar a les finques que s'adjudiquin en el corresponent 
projecte de reparcel·lació, en subrogació de les finques ocupades. 
Article 216 
Participació de les persones titulars d'aprofitament en la comunitat 
dereparcel·lació 
216.1 L'aprofitament urbanístic atribuït a causa d'una ocupació directa 
dóna lloc a l'adjudicació de les corresponents finques de resultat en el 
projecte de reparcel·lació o bé, si s'escau, al reconeixement de la 
indemnització per l'equivalent econòmic de l'aprofitament, quan així 
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correspongui d'acord amb el què estableix la Llei d'urbanisme i aquest 
Reglament. 
216.2 L'aprofitament atribuït amb motiu de l'ocupació directa és 
provisional, i s'estableix definitivament d'acord amb el principi de 
distribució equitativa de beneficis i càrregues amb l'aprovació del 
projecte de reparcel·lació. 
Article 217 
Expropiació derivada de l'ocupació directa 
217.1 Les persones propietàries afectades per l'ocupació directa poden 
advertir l'administració competent de llur propòsit d'iniciar l'expedient 
d'apreuament un cop transcorregut el termini establert per l'article 150.3 
de la Llei d'urbanisme. L'inici de l'expedient d'apreuament es produeix, 
per ministeri de la llei, en el termini d'un any des de l'advertiment, d'acord 
amb l'article 108.1 de la Llei d'urbanisme. 
217.2 L'advertiment al què es refereix l'apartat 1 d'aquest article es pot 
produir també a instància de la propietat amb anterioritat al termini 
assenyalat quan, degut a una modificació o revisió del planejament que 
ha donat lloc a l'ocupació, es produeix una disminució de l'aprofitament 
urbanístic reconegut. 
217.3 Quan es produeix la referida disminució, l'apreuament s'estableix 
d'acord amb el valor de l'aprofitament reconegut amb motiu de l'ocupació 
directa. 
Article 218 
Indemnitzacions derivades de l'ocupació directa 
218.1 Abans de l'ocupació efectiva dels terrenys és necessari el 
pagament o consignació, si escau, de les indemnitzacions que es 
determinin, d'acord amb la legislació aplicable, bé per raó de l'ocupació 
temporal, en els casos previstos als apartats 3 i 5 de l'article 150 de la 
Llei d'urbanisme, bé per l'extinció dels drets existents, quan siguin 
incompatibles amb el planejament. Les indemnitzacions, en aquests 
casos, mai no comprenen el valor del sòl. 
218.2 Per fixar l'apreuament de les indicades indemnitzacions s'aplica el 
procediment establert a la legislació aplicable en els supòsits 
d'expropiació forçosa pel tràmit d'urgència. 
218.3 Les indemnitzacions corren a càrrec de l'administració actuant o, 
si s'escau, del beneficiari o beneficiària de l'ocupació, sens perjudici de 
la seva repercussió en la comunitat de reparcel·lació. En aquest cas, es 
comptabilitzen en el projecte de reparcel·lació a favor de qui les hagi 
satisfet. 

(...)” 
 
En aquest cas, d’acord amb l’informe tècnic de l’arquitecte municipal i els 
plànols que l’acompanyen, i vist l’informe jurídic,  resulta justificat i es donen 
totes i cadascuna de les circumstàncies de fet i de dret que preveu la normativa 
urbanística aplicable, per a iniciar l’expedient de la ocupació directa de les 
porcions de les finques, de necessària ocupació, incloses al sector urbanitzable 
delimitat Hotel Ronda i que d’acord amb el planejament general i el 
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planejament derivat vigents estan qualificades com a sistemes (equipaments i 
viari) i que són de cessió obligatòria i gratuïta, i quina formalització resta 
pendent de la presentació i aprovació del projecte de reparcel·lació,  que l’ha 
de formular la Junta de Compensació.  
 
Per l’anterior aquesta Alcaldia Presidència proposa a la Junta de Govern Local, 
per delegació de l’Alcaldia Presidència, l’adopció dels acords següents: 
 
 
1r.- Iniciar l’expedient per a la ocupació directa de les porcions de les finques 
que s’assenyalen a l’informe i plànols, adjunts, de l’arquitecte municipals, i que 
es troben incloses al sector del sòl urbanitzable delimitat, amb pla parcial 
aprovat i vigent denominat sector Hotel Ronda d’acord amb els plànols que 
s’acompanyen amb l’informe tècnic, i que d’acord amb el Pla Parcial té una 
superfície total de 74.862,00m²sòl. 
2n.- Les finques afectades i les porcions concretes per a les que és necessària 
la seva ocupació, són les següents: 
 
a) De la finca cadastral 17072A013000010000JZ, d’una superfície total 
segons mesurament planimètric de 11.578 m2, és objecte d’ocupació la porció 
de 10.155 m2, d’acord amb la descripció dels plànols adjunts. Aquesta porció 
és qualificada com a sistema d’equipaments i sistema viari, tant pel Pla general, 
com pel Pla parcial.Titular: Sociedad de gestión de activos procedentes de la 
reestructuración bancaria SA. Finca inscrita al Registre de la Propietat de 
Figueres, amb el número 4441, al Tom 3233, Llibre 523, Foli 204. Superfície 
total de la finca, segons registre: 11.591 m2 
La porció ocupada suposa el  13,565% de la superfície total del sector i per 
tant, el reconeixement dels drets i deures urbanístics inherents i a proporció 
que li corresponguin per aquesta participació al sí de la comunitat 
reparcel•latòria, segons el planejament actual, general i derivat, vigent, del 
sector urbanitzable delimitat Sector Hotel Ronda. L'aprofitament atribuït amb 
motiu de l'ocupació directa és provisional, i s'estableix definitivament d'acord 
amb el principi de distribució equitativa de beneficis i càrregues amb l'aprovació 
del projecte de reparcel•lació.  
Tal i com es pot observa en les imatges actuals de la finca, no consten 
l’existència d’altres construccions, plantacions o altres elements que s’hagi 
d’indemnitzar per raó de la urgent ocupació municipal d’aquesta porció de 
terreny.     
 
b) De la finca cadastral 7081101DG9778S0001XQ, amb una superfície 
total segons mesurament planimètric de 13.370 m2, és objecte d’ocupació la 
porció de 8.540 m2, d’acord amb els plànols adjunts. Aquesta porció és 
qualificada, en part com a sistema d’equipaments, i en part com a sistema viari, 
tant pel Pla general, com pel Pla parcial.  Titular Radion Iberkat, SL. Inscrita al 
Registre de la Propietat de Figueres, finca 107/BIS, al tom 3348, llibre 569, Foli 
21.: 13.122 m2. 
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La porció ocupada suposa el  11,408% de la superficie total del sector i per 
tant, el reconeixement dels drets i deures urbanístics inherents i a proporció 
que li corresponguin per aquesta participació al sí de la comunitat 
reparcel•latòria, segons el planejament actual, general i derivat, vigent, del 
sector urbanitzable delimitat Sector Hotel Ronda. L'aprofitament atribuït amb 
motiu de l'ocupació directa és provisional, i s'estableix definitivament d'acord 
amb el principi de distribució equitativa de beneficis i càrregues amb l'aprovació 
del projecte de reparcel•lació. 
Tal i com es pot observa en les imatges actuals de la finca, no consten 
l’existència d’altres  construccions, plantacions o altres elements que s’hagi 
d’indemnitzar per raó de la urgent ocupació municipal d’aquesta porció de 
terreny. 
     
c) De a finca cadastral 7184519DG9778S0001LQ, d’una superfície total, 
segons mesurament planimètric, de 5.535 m2, és objecte d’ocupació la porció 
de 1.397 m2. Aquesta porció, és qualificada com a sistema viari, tant pel Pla 
general, com pel Pla parcial. 
Titular: Girona Grub, SL. Inscrita al Registre de la Propietat de Figueres, finca 
29193, al Tom 3746, Llibre 730, Foli 100. Altres titulars de drets o accions: 
Bankia, SA. Superfície total de la finca, segons registre: 5.829,44 m2. 
La porció ocupada suposa el 1,866 % de la superfície total del sector i per tant, 
el reconeixement dels drets i deures urbanístics inherents i a proporció que li 
corresponguin per aquesta participació al sí de la comunitat reparcel•latòria, 
segons el planejament actual, general i derivat, vigent, del sector urbanitzable 
delimitat Sector Hotel Ronda. L'aprofitament atribuït amb motiu de l'ocupació 
directa és provisional, i s'estableix definitivament d'acord amb el principi de 
distribució equitativa de beneficis i càrregues amb l'aprovació del projecte de 
reparcel•lació. 
Tal i com es pot observa en les imatges actuals de la finca, no consten 
l’existència d’altres  construccions, plantacions o altres elements que s’hagi 
d’indemnitzar per raó de la urgent ocupació municipal d’aquesta porció de 
terreny. 
 
3r.- Una vegada exposat al públic i conclòs el període d’al·legacions, i, si 
s’escau, una vegada resoltes, es procedirà a la resolució definitiva de 
l’expedient i a procedir a la ocupació dels terrenys, expedint les actes 
corresponents. Com a requisit previ a la ocupació de les porcions de finques 
esmentades l’Ajuntament de Figueres, com a administració actuant, ha de 
lliurar a cada una de les persones propietàries dels terrenys objecte d'ocupació, 
una certificació dels extrems consignats en l'acta d'ocupació, que s'ha d'ajustar 
al què estableix la legislació aplicable per a la inscripció en el Registre de la 
propietat. Simultàniament, l'administració actuant ha de remetre còpia de les 
actes al Registre de la propietat per inscriure al seu favor les finques ocupades 
i a favor de les persones propietàries afectades, i en foli independent, 
l'aprofitament corresponent a les finques ocupades. 
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4rt..- Notificar aquests acords als propietaris i titulars de drets de les finques 
afectades, i obrir un període d’audiència per termini d’un mes puguin plantejar a 
l’Ajuntament les al·legacions que considerin adients 
 
5è.-  Publicar aquest acord, per a coneixement general, al Butlletí Oficial de la 
Província i per a que, en el termini d’un mes, qualsevol persona interessada 
pugui consultar l’expedient i plantejar les al·legacions que consideri més 
adients, tot facilitant l’accés a l’expedient complet a través del web municipal, 
on es podrà consultar l’expedient durant aquest termini. 
 
6è.-  Iniciar l’expedient per a determinar la naturalesa i l’import de les obres que 
són objecte del Projecte de dotació de serveis urbanització Pavelló de 
Figueres, que, si s’escau, l’ajuntament anticipa, i que beneficien i s’estalvien 
d’executar el sector del sòl urbanitzable Hotel Ronda, per a la seva repercussió, 
amb càrrec als propietaris del sector."  
 
I per tal que així consti, signo el present certificat amb el vistiplau del Sr. 
Alcalde en funcions a data de la signatura electrònica. 
 
Vist-i-plau       

  
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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