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1. Antecedents 

El Pla Parcial SUP-1 Sector La Selva de Llançà, va ser aprovat definitivament per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió d’1 de juny de 2006 i en la sessió de 

l’expressada Comissió de 8 de febrer de 2007, es va donar conformitat al text refós. 

Posteriorment, en sessió de 17 de juny de 2009, es varen donar per complertes les 

condicions imposades per a la publicació del Pla Parcial i es va disposar la publicació 

corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació es va 

realitzar en el DOGC núm. 5424 del dia 20 de juliol de 2009. 

 

Interposat recurs contenciós administratiu núm. 12/2008 davant la Secció Tercera de la 

Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va 

recaure sentència núm. 698 de 4 d’octubre de 2012, que conté el següent pronunciament: 

 

“ESTIMAMOS el presente recurso contencioso.administrativo interpuesto por la 

representación de Fundació privada Germanes Saula Palomar, contra acuerdo de la 

Comisión Territorial de Urbanismo de Girona de fecha 8/2/2007, dando conformidad 

al Texto refundido del Plan Parcial del Sector SUP-1 La Selva, así como contra 

desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada formulado ante el 

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques; acuerdo y Plan parcial que 

DECLARAMOS nulos de pleno derecho en cuanto a la calificación de la zona verde 

privado, en concreto, se declara nulo el artículo 5 del Cap. III de la normativa del Plan 

Parcial, y en cuanto a la determinación de que dicha zona tiene que agruparse con la 

finca de la actora colindante situada fuera del Plan parcial; y DECLARAMOS el 

derecho de la actora a la adjudicación del aprovechamiento urbanístico que le 

corresponda por los terrenos de su propiedad comprendidos en el ámbito del Plan 

parcial, y a la indemnización correspondiente a las instalaciones afectadas en la 

medida en que no sean compatibles con la ejecución del Plan Parcial; y 

ORDENAMOS a las administraciones actuantes que en el ámbito de sus respectivas 

competencias, acuerden la o las calificaciones urbanísticas que sean procedentes 

del suelo de la zona calificada de verde privado, para lo que se fija un plazo de 

cuatro meses dentro del que deberán acreditar fehacientemente en autos la o las 

calificaciones acordadas” 

S’adjunta en l’apartat II còpia de la sentència referenciada. 
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2. Situació 

L’àrea objecte de la present modificació del PPU SUP-1 “Sector La Selva”, es localitza 

lògicament dins l’àmbit d’aquest sector i afecta, pel que fa a les qualificacions previstes, a 

la parcel·la de Verd Privat situada a ponent d’aquell àmbit, en colindància amb el sòl urbà, 

identificada pel PPU com a parcel·la P.1. 

Col·lateralment l’actuació incideix sobre l’ordenació volumetria prevista en algunes 

parcel·les que, tot i mantenint la seva qualificació, es possibilita un cert esponjament 

d’aquella ordenació. Les parcel·les afectades són identificades com a P.5, P.8, P.9 i P.10 

de l’ordenació vigent. 

 

 

3. Objecte de la modificació puntual 

La modificació puntual del Pla Parcial que es formula té com objectiu complir la sentència 

número 698, de 4 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen les següents 

determinacions: 

1- Fixar nova qualificació urbanística al terreny que està qualificat com verd privat en 

el Pla Parcial, establint el règim d’ordenació corresponent, amb supressió de 

l’article 5 del capítol III de la normativa del Pla Parcial i de la prescripció de que la 

superfície novament qualificada tingui que vincular-se amb la finca confrontant 

situada fora de l’àmbit del Pla Parcial. 

2- Fixar l’aprofitament urbanístic de la finca en la seva nova qualificació. 

3- Reconèixer a la propietat de la finca de referència el dret d’indemnització 

corresponent a les instal·lacions que puguin veure’s afectades per l’execució del 

Pla  Parcial per resultar incompatibles amb aquesta execució. 

4- Incorporar en el Pla Parcial els ajustaments que es consideren necessàries per 

encaixar la nova qualificació i ordenació que es realitza. 

5- Introduir en el text del Pla Parcial aprovat les correccions necessàries per adequar-

lo a la modificació i a la titularitat de la parcel·la número 1 de l’àmbit del Pla Parcial. 

L’actuació motivarà també, en acompliment de la determinació assenyalada en el punt 5, la 

redacció d’un text refós del PPU aprovat en el seu dia, incorporant la modificació puntual 

que es tramita. 

 

 

 



MODIFICACIÓ PUNTUAL EN EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SUP. 1 “SECTOR  LA SELVA” – LLANÇÀ  

 4 

 

4. Conveniència i oportunitat 

La proposta de modificació puntual que es presenta és conseqüència de la referida 

sentència número 698 de 4 d’octubre de 2012, el pronunciament de la qual ve ressenyat 

em l’apartat 1, d’antecedents, que obliga a aquesta actuació, per la que també es fixa un 

termini de 4 mesos que cal entendre’l a partir de la declaració de fermesa de la referida 

sentència. 

 

 

5. Formulació i gestió 

el Pla Parcial és d’iniciativa privada formulada per la Societat “ROBERT MERCADER S.L.” 

amb domicili al carrer Dr Molinàs núm. 2, planta 1, de Torroella de Montgrí (17257) i amb 

CIF B-17036567 com a propietària de superfície superior al 50% (69,50% respecte de la 

superfície privada d’aportació) de l’àmbit del Pla Parcial i en aquesta condició es promou la 

present modificació puntual del Pla Parcial. 

El sistema d’actuació previst és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica 

i actualment es troba constituïda la Junta de Compensació segons escriptura pública 

atorgada l’1 de juny de 2006 a Llançà davant la Notaria Sra. Maria Rusiñol Riba, amb el 

núm. 946 de protocol. La Junta de compensació es va inscriure el 21 de juny de 2011 en el 

llibre bàsic del registre d’entitats urbanístiques col·laboradores de la Generalitat de 

Catalunya amb el núm. d’assentament 3453 del tom 27, i a ella li correspondrà la iniciativa 

en la formulació i execució del projecte de reparcel·lació, modificant el presentat el seu dia 

a l’ajuntament de Llançà per la seva tramitació. 

 

 

6. Tramitació 

En la tramitació de la present modificació del Pla Parcial s’han de tenir en compte els 

preceptes del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei d’Urbanisme amb les modificacions introduïdes per Llei 3/2012, de 22 de febrer i el 

Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

La modificació s’empara en l’article 96  de la Llei 3/2012, de 22 de febrer i article 117 del 

Reglament en quant a la definició de la modificació i al procediment a seguir per la seva 

aprovació. 

La competència per l’aprovació inicial i provisional d’aquesta modificació està atribuïda a 

l’Ajuntament de Llançà, i la definitiva a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de 

conformitat amb el que disposen els articles 81, 85-1 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 

d’agost. 
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La tramitació en quant a informació publica i a informes de les Administracions amb 

competències sectorials es subjecta al disposar en l’article 85-4 i 5 del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost. 

 

 

7. Descripció de la proposta 

D’acord amb el dictat per la sentència referenciada es procedeix a la requalificació de la 

parcel·la inicialment qualificada de verd privat, P.1, qualificació que es suprimeix, de 

manera que amb un cert aprofitament urbanístic en sostre possibiliti donar compliment, 

mantenint la titularitat privada, a actuacions de dotació o reequipament. Als efectes, 

l’assignació de sostre a la parcel·la, s’entén com a sostre complementari, subzona de la 

Zona de Volumetria Específica regulada en l’article 4, que no es modifica, del Capítol II, 

Règim Urbanístic, de la normativa urbanística del PPU. 

Per acord amb la propietat, atenent al sol·licitat, el sostre complementari que es localitza 

en aquesta parcel·la P.1, que no modifica els seus límits, es correspon amb el que 

percentualment li pertoca, 640,37 m² d’ocupació, que s’ordenen amb una edificació de 

213,46 m², amb una crugia de 12 m i una alçada de baixos i dues plantes. 

També d’acord amb el literal de la sentència es procedeix a l’anulació de l’article 5, Zona 

Verd Privat, del Capítol III, Regulació detallada de les qualificacions o zones, de la 

normativa urbanística del PPU aprovat. 

Pel que fa al reconeixement del dret d’indemnització corresponent a les instal·lacions que 

puguin veure’s afectades, tot i que correspon la seva determinació i valoració al projecte de 

reparcel·lació, s’inclou en l’article 3 de desenvolupament. 

Normativament es modifica l’article 4.4 de condicions d’ús, complementant-lo amb aquelles 

activitats sol·licitades, per encaixar més amb els objectius de la fundació, que tot i que es 

podien entendre admeses en la proposta aprovada, s’inclouen amb la literalitat demanada 

per la fundació. 

S’explicita en el quadre comparatiu adjunt la modificació normativa que es proposa 

significant amb negreta la modificació. 
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Text aprovat Text modificat 

Art. 3 Desenvolupament 

Pel desenvolupament del present Pla Parcial 
s’hauran de redactar projectes de reparcel·lació, 
així com el preceptiu projecte d’urbanització, els 
quals respectaran les determinacions del Pla 
Parcial i del Pla General. 

 

Art. 3 Desenvolupament 

Pel desenvolupament del present Pla Parcial 
s’hauran de redactar el projecte de 
reparcel·lació,  als efectes del repartiment de 
beneficis i càrregues que contemplarà, entre 
altres, les possibles indemnitzacions, serveis 
o plantacions que puguin resultar afectades, 
així com el preceptiu projecte d’urbanització, els 
quals respectaran les determinacions del Pla 
Parcial i del Pla General. 

Art. 4.4 Condicions d’ús 

D’acord amb el definit en els plànols d’ordenació, 
i en els quadres d’aprofitament urbanístic privat, 
s’estableix una diferenciació d’usos per cada una 
de les parcel·les, de manera que, sense superar 
la densitat establerta, s’admeten les següents 
subzones: 
- Zona d’habitatges unifamiliars en filera. 

S’admet aquest ús en les parcel·les  P-2, P-
3, P-4, P-11, P-12, P-13 i P-14 del plànol de 
parcel·lació els sostres totals de cada una 
de les parcel·les i el nombre d’habitatges en 
cada un d’elles, així com els usos 
dominants. 

- Subzona per habitatges plurifamiliars i sostre 
complementari. S’admet l’ ús d’habitatge 
plurifamiliar en els parcel·les P-5, P-6, P-7, 
P-8, P-15, P-16. En la parcel·la P-10 
s’admeten exclusivament els usos de 
comerç en el format de petit establiment 
solament, oficines, hoteler, sanitari, 
assistencial, religiós, cultural i d’aparcament. 
Aquests usos s’entenen també com a 
complementaris en les subzones 
d’habitatges plurifamiliars. 

- Zona d’habitatges protegits, questa zona va 
destinada exclusivament a la promoció 
d’habitatge protegit 

En el quadre núm. 1 s’assenyalen els sostres 
totals de cada una de les parcel·les, així com els 
usos dominants i el nombre màxim d’habitatges. 
Pel que fa a les parcel·les amb destinació a la 
promoció d’habitatge protegit, el nombre 
d’habitatges previst es podrà modificar d’acord 
amb l’assenyalat en el Decret Legislatiu 1/2005 
de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme. 

Art. 4.4 Condicions d’ús 

D’acord amb el definit en els plànols d’ordenació, 
i en els quadres d’aprofitament urbanístic privat, 
s’estableix una diferenciació d’usos per cada una 
de les parcel·les, de manera que, sense superar 
la densitat establerta, s’admeten les següents 
subzones: 
- Zona d’habitatges unifamiliars en filera. 

S’admet aquest ús en les parcel·les  P-2, P-
3, P-4, P-11, P-12, P-13 i P-14 del plànol de 
parcel·lació els sostres totals de cada una 
de les parcel·les i el nombre d’habitatges en 
cada un d’elles, així com els usos 
dominants. 

- Subzona per habitatges plurifamiliars i sostre 
complementari. S’admet l’ ús d’habitatge 
plurifamiliar en els parcel·les P-5, P-6, P-7, 
P-8, P-15, P-16. En la parcel·la P-10 
s’admeten exclusivament els usos de 
comerç en el format de petit establiment 
solament, oficines, hoteler,incloses les 
modalitats d’alberg de joventut, cases de 
colònies, d’educació en el lleure, sanitari, 
assistencial, religiós, cultural, educatiu, 
centre de formació i/o aprenentatge, i 
d’aparcament. Aquests usos s’entenen 
també com a complementaris en les 
subzones d’habitatges plurifamiliars. 

- Zona d’habitatges protegits, questa zona va 
destinada exclusivament a la promoció 
d’habitatge protegit 

En el quadre núm. 1 s’assenyalen els sostres 
totals de cada una de les parcel·les, així com els 
usos dominants i el nombre màxim d’habitatges. 
Pel que fa a les parcel·les amb destinació a la 
promoció d’habitatge protegit, el nombre 
d’habitatges previst es podrà modificar d’acord 
amb l’assenyalat en el Decret Legislatiu 1/2005 
de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme. 

Art. 5 Zona de verd privat 

Es correspon amb l’àmbit així qualificat als 
efectes de la seva agrupació amb la finca 
colindant. 
En aquesta qualificació no s’admet cap tipus 
d’edificació. 

Art. 5 Zona de verd privat 

S’anul·la 
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Amb tot, la dotació d’aprofitament en sostre a la nova parcel·la qualificada de Volumetria 

específica, conjuminada amb el manteniment del sostre total possible d’acord amb 

l’ordenació aprovada, motiven el reajustament d’aquest sostre, afectant a les següents 

parcel·les: 

1.- La P.5 en la que es redueix el sostre inicial, així com el seu límit est, com a 

conseqüència d’un nou estudi reparcel·latori a l’objecte d’adjudicar-la en indivís a una 

sola de les propietats intervinents, reduint lògicament la seva superfície. 

2.- La P.6, conseqüència de l’anterior, veu modificat el seu límit per ponent, 

incrementant la seva superfície. 

3.- La P.8 que incrementa el seu sostre amb el que es detreu de la P.5, el que també 

motiva el desplaçament del seu límit est, incrementant la seva superfície. 

4.- La P.9, con a conseqüència de la variació de la P.8, es trasllada cal a l’est, tot 

mantenint el sostre inicial. 

5.- La P.10, destinatària inicialment de la totalitat del sostre complementari, redueix 

aquest en la quantia que es localitza en la P.1 que ,com s’ha assenyalat, 

quantitativament és el que li pertoca a la Fundació Germanes Saula Palomer. En 

conseqüència aquesta parcel·la redueix també la seva superfície. 

 

8. Modificació de la titularitat de la parcel·la núm. 1 

La parcel·la núm. 1, de 14.892,20 m², per defunció de l’anterior titular, Sra. Josefa Saula 

Palomer, la titularitat actual correspon per acceptació d’herència a “Fundació Privada 

Germanes Saula Palomet” amb CIF G-63.104.087, i domicili social a ronda Gral. Mitre 

núm. 117, 2on-2a, CP 08022 de Barcelona. 

 

9. Altres determinacions 

La proposta que es presenta no suposa  cap altra modificació de les determinacions del 

PPU aprovat. 

Pel que fa a les previsions de l’Estudi Econòmic i Financer del PPU, la localització del 

sostre complementari en la parcel·la P-1, amb façana en part al carrer de La Selva, no 

exigeix la modificació de cap dels serveis previstos, que podran satisfer els exigibles per la 

nova edificació en règim d’escomeses, algunes directament des de la pròpia urbanització 

projectada, enllumenat públic, abastament d’aigua potable i clavegueram per aigües 

negres, i la resta, des  d’aquell carrer La Selva. En conseqüència, no suposa cap variació 

de les previsions que es contenen en aquell Estudi Econòmic Financer que no cal modificar 
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atès que no poden variar les cessions de sostre a l’administració pública, en base a les 

previsions que l’orienten, i que no han estat considerades per la sentència que motiva 

l’actuació. 

Tampoc es desvirtua la memòria social per la sentència dictada, pel que no ve motivada 

la seva modificació. 

Finalment, i pel que respecta a l’informe de sostenibilitat ambiental, la major ocupació  

que en resulta, d’escassa entitat, 213,46 m², tampoc desvirtua les conclusions de l’informe 

que cataloga de compatible-moderat l’impacte sobre el paisatge i compatible amb els 

factors humans amb el que conclou com a favorable l’actuació. 

 

Girona, abril de 2013. 

 

 

Ricard Fina Calatrava.  

Arquitecte. 

  



MODIFICACIÓ PUNTUAL EN EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SUP. 1 “SECTOR  LA SELVA” – LLANÇÀ  

 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- CÒPIA DE LA SENTÈNCIA NÚM. 698 DE 4 D’OCTUBRE DE 2012 
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III- PLÀNOLS 














