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1. INTRODUCCIÓ 

 
1.1. ANTECEDENTS  
 

La regulació urbanística del municipi de Sant Feliu de Guixols es realitza mitjançant el Pla 

D’Ordenació Urbanística Municipal  (POUM), aprovat per la CTU de Girona el 20 d'abril del 

2.006, i publicat al DOG de 18 de Juliol del 2.006. 

 

1.2. MARC LEGAL 
 

La legislació vigent està regulada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 26 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i la llei 3/2012, del 22 de febrer, de 

modificació del text refós de la llei d’urbanisme, finalment pel Decret 287/2003, de 4 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial que desplega la Llei d'Urbanisme i el 

D.Ll. 1/ 2007 de 16 d’Octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. 

La tramitació d'aquest document s’haurà de regir pel que disposa l'article 85 de la Llei 

d'Urbanisme. L'aprovació inicial i provisional pertoca a l'Ajuntament de Sant Feliu de 

Guíxols. Un cop acordada l'aprovació inicial s'ha de sotmetre a informació pública, per un 

termini d'un mes. Simultàniament al tràmit d'informació pública s'ha de sol·licitar un informe 

als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre 

en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg, i concedir 

audiència als Ajuntaments veïns. L'òrgan competent per a l'aprovació definitiva del pla 

d'Ordenació Urbanística municipal és la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona. 
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1.3. JUSTIFICACIÓ I CONVENIÈNCIA DE LA FORMULACIÓ I TRAMITACIÓ 
D’AQUEST DOCUMENT.  OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ 

 

En el procés de tramitació per a la cessió de les obres d’urbanització del sector “Bujonis 

industrial” a l’Ajuntamnet de Sant Feliu de Guixols, s’ha detectat unes errades en el POUM 

que cal esmenar.  

  



 

5 

 

Aquestes errades fan referència a : 

1.- D’acord amb el POUM el limit del planejament, en el seu extrem de sud, (de cota més 

baixa), inclou una zona verda que no estava prevista dins el límit del sector desenvolupat 

pel Pla Parcial aprovat ni pel projecte d’urbanització aprovat i executat. 

 

                                

 

 

 

 

LIMIT SUD DEL SECTOR EN EL POUM VIGENT                                LIMITSUD  DEL SECTOR  SEGONS EL PLA PARCIAL 
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2 .- En l’illa d’aprofitament privat del sector que analitzem, situada a ponent, contempla un 

pas peatonal que la travessa de ponent a llevant, fins a accedir al vial principal del sector 

que, en la realitat es troba desplaçat  uns 40 m. més al nord.  

 

      

 

 

                      

 

SITUACIÓ CAMI PEATONAL EN EL POUM VIGENT        SITUACIÓ CAMI PEATONAL ,EXECUCIÓ REAL I PROPOSTA 
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FOTO AÈREA CAMÍ PEATONAL SEGONS  EXECUCIÓ REAL, COINCIDENT AMB PROPOSTA 
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3 .- El POUM no té en compte ni la divisió poligonal que s’havia plantejat al sector pel propi Pla 

Parcial, ni el document signat per les parts afectades d’un dels polígons en el moment del 

redactat del projecte de les obres d’urbanització, en el que es defineix un nou polígon que cal 

desenvolupar independentment. (s’acompanya conveni signat) 

 

ORDENACIÓ POUM SENSE POLÍGONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROPOSTA ORDENACIÓ POUM AMB POLIGONS 
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A més cal tenir en compte que l’Ajuntament ha promogut una modificació puntual del 

POUM de Sant Feliu de Guixols “Can Serra”, en part del sector que ens ocupa. Aquesta 

modificació va ser aprovada per acord de la CTU de 22 de desembre del 2.010, i en ella 

considera la part afectada de sòl urbà consolidat amb una qualificació industrial entre 

mitgeres i una superfície nova d’espai lliure que també es defineix en aquesta modificació i 

que es manté com estava, d’cord amb la modificació aprovada. 

4.- En aquest sector, ”Bujonis Industrial Sud,” la xarxa d'aigües plujanes ha quedat resolta 

de manera parcial, però no d’acord amb les exigències actuals. Per resoldre aquesta 

mancança, aquesta modificació proposa que en la normativa del POUM en el seu article 

198, que fa referència al sector SMU- 03 “Bujonis Nord, en l’apartat –d- dels paràmetres 

urbanístics on es determina  l’obligació  de  contribuir  a  la  renovació  dels  col∙lectors  de 

sanejament del sector adjacent de Bujonis  Industrial Sud,  introduir una disposició “ad hoc” per 

tal que les xarxes de plujanes dels sectors Pa 30 Bujonis industrial 1, Pa31 Bujonis 

industrial 2 , Pa32 Bujonis industrial 3,  es completin.  

Aquests quatre punts són els que cal esmenar i, per tant, els objectius d’aquesta 

modificació puntual. 
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Aquest document modifica 

 

 Dels plànols d’ordenació  del sòl urbà i sectors de sòl urbanitzable delimitat 

O-03.a    /    O-03.(12/44)   /   O-03 .(7/44) 

 Dels Plànols d’àmbits de Gestió i planejament Derivat  

O-05 

 Del Títol V REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ 

 Del capítol II Qualificació urbanística, regulació de l’edificació al sòl urbà 

Es modifica l’article 195, creant una sub clau 15a, 15b i 15c 

Es modifica l’article 196 bis eliminant el sub número 37 

 Del capítol III  Àmbits de planejament i gestió en sòl urbà.  

- De la seva secció 1 Sectors de millora urbana 

Es modifica l’article 198  Característiques i paràmetres dels sectors de 

millora urbana del Pla l’apartat –d- del SMU-03 Bujonis Nord, introduint una 

disposició “ad hoc” per tal que les xarxes de plujanes del sector Bujonis industrial 

Sud es completin. 

- De la seva secció 2 Polígons d’actuació urbanística 

És modifica l’article 200 Definició i característiques dels polígons d’actuació 

definits pel Pla en el sentit que es creen tres Polígons més 

PA-30 Bujonis Industrial 1 

PA-31  Bujonis Industrial 2 

PA-32  Bujonis Industrial 3 

 

 Del Títol VI  REGULACIÓ DEL SÒL URBÀNITZABLE 

- Del capítol II Desenvolupament del Pla en Sòl Urbanitzable 

L’article 205 Desenvolupament del Pla en Sòl Urbanitzable Delimitat 
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En concret, modifiquen les característiques que defineixen el sector SUD-12 

Sant Amanç  i del SUD- 11 en les que es variarà les superfícies dels sectors, 

augmentant-les en la part que cal treure del sector Bujonis industrial per no estar 

contemplat en el Pla parcial aprovat. L’ajuntamnet, es troba en procés de 

tramitanció de modificacions en els sectors SUD-12 Sant amanç i Sud-11 i hi 

inclourà aquestes modificacions de superfície i paràmetres derivats d’aquestes. 

 

Aquesta modificació no esmena cap més document dels que conformen el text del POUM 

de Sant Feliu de Guíxols. 
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D’ACORD AMB EL TEXT DEL POUM VIGENT 

Els articles que es modificaran estan redactats de la següent manera: 

 

Article 195 Zona d'activitats econòmiques (Clau 15) 

La zona d'activitats econòmiques comprèn els sòls destinats a usos industrials, comercials 

i d'oficines. 

Si el sòl qualificat de zona d'activitats econòmiques ha estat regulat per un planejament 

derivat aprovat amb anterioritat a l'aprovació del present POUM, es regirà per aquest 

planejament. 

En cas de que el sòl qualificat de zona d'activitats econòmiques no estigui prèviament 

regulat per un planejament derivat, es regirà pels paràmetres següents, 

 Índex d'edificabilitat neta: 1 m2st/m2s 

 Alçada màxima 10,50 metres 

 Nombre màxim de plantes: planta baixa i una planta pis 

 

La seva ordenació de volums haurà de concretar-se mitjançant un planejament urbanístic 

derivat o amb la llicència urbanística. 

 

 

Article 196 bis Zones regulades per figures de planejament derivat ja aprovades. 

 

Les zones en que els paràmetres urbanístics estan precisats en figures de planejament 

derivat ja aprovades apareixen indicades en els plànols d'ordenació amb la clau 

corresponent i la indicació, (S/O), "segons ordenació". Cada una d'aquestes zones té 

assignat un subíndex específic que remet a la figura de planejament derivat que la regula, 

d'acord amb la taula següent 
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Núm Figura AD 

01 Estudi de detall de la UA 19 - Can Marull per a la 

ubicació d'una zona d'equipaments destinada a 

Serveis Funeraris, modificat posteriorment 

ED: 26-07-2001 

Modificació: ED 30-06-2002

02 Pla Parcial d'ordenació del sector Mas Toi 08-07-98 

.../... 

33 Pla parcial del sector Vista Alegre que ordenarà 

l'àmbit delimitat del PA-07 sent d'aplicació els 

articles 1 al 26, ambdós inclosos i els 34 a 38 

ambdós inclosos. 

 

15-07-1987 

34 Estudi de Detall d'ordenació de volums de la finca 

situada sobre el camí de les Penyes 

 

24-09-1998 

35 Estudi de Detall de la UA Vilartagues Nord 27-02-1997 

36 Pla Parcial del sector Bujonis Industrial - Comercial 

Nord  

AD 29-01-1992 

Mod. 26-09-1992 

Div. Poligonal 25-09-1997 

37 Pla Parcial del sector Bujonis Industrial Sud AD 22-07-1988 
Modif 1 21-04-1993 
Modif 2 17-07-1998 

 

 

 

Article 198  Característiques i paràmetres dels sectors de millora urbana del Pla  

 

SMU-03 Bujonis Industrial Nord 

..../..... 

d)Altres disposicions: Aquest sector contribuirà a la renovació dels col·lectors de 

sanejament del sector adjacent de Bujonis Industrial Sud necessaris per connectar 

la xarxa de clavegueram interna al sector amb el col·lector que paral·lel a la riera de 
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Sant Amanç d’acord amb els criteris fixats en l’informe sobre l’ inundabilitat annex a 

la memòria del POUM- 

 

 

 

Article 200. Definició i característiques d e l s  polígon d'actuació definits pel Pla. 

 

1 Aquest POUM defineix en sòl urbà consolidat els següents polígons d'actuació 

 

PA-01 Carrers Cadis / J.Domènech 

PA-02 Monticalvari 

PA-03 Hotel Barcarola 

PA-04 Espais verds Bateries - Carrilet  

PA-05 Espais verds Bateries - Cim 

PA-07 Vista Alegre Sud 

PA-08 Camí de la Caleta II 

PA-09 Camí de la Caleta III 

PA-10 Molí de les Forques 

PA-11 Urbanització Mariner 

PA-12 Turó del Port 

PA-14 Bateries 1 

PA-15 Vinya de Sant Pol 

PA-16 Mas Toi 

PA-17 Mas Falgueres 

PA-18 Les Mimoses 

PA-19 Carrer Pecher 

PA-20 Casa Heller 

PA-22 Carrer Rahola 
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PA-23 Hotel Bellvue 

PA-24 Joan Bordàs 

PA-25 Carrer Bruc 

PA-26 Sant Isidre 

PA-27 Carrer Rafael Aixada 

PA-28 Carrer Santa Magdalena 

PA-29 Hotel S'Agaró Mar 

 

2 Les determinacions concretes dels sòls que integren els polígons d'actuació urbanística 

delimitats per aquest POUM, així com les determinacions relatives als terrenys objecte de 

cessió obligatòria i gratuïta i el seu destí i ús, es contenen en les fitxes normatives 

següents, 
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1.4.  ÁMBIT DE LA MODIFICACIÓ 
 

Aquesta modificació abasta el límit del Pla Parcial Bujonis, aprovat en data de 22-07-1988, 

una modificació aprovada en data de 17 de juliol de 1996 que modificava les condicions 

d’usos i una modificació de 21 d’abril del 1.993 que modificava l’ordenança de tancaments 

de les parcel·les, excloent la part del sòl afectat per la “ Modificació puntual del POUM de 

Sant Feliu de Guíxols Can Serra “, qualificat de sòl urbà i també afecta a la part que resta 

entre el límit de l'esmentat Pla Parcial i els límit dels sectors SUD-12 Sant Amanç,  i SUD-

11  per tal d'incloure aquesta part en aquests sectors  SUD-12 i SUD-11.  

 

 

1.5.  NORMATIVA D’APLICACIÓ 
La Normativa afectada per aquesta modificació és la mateixa aprovada pel POUM, a 

excepció dels: 

 Article 195 Zona d’activitats econòmiques (Clau 15) 

Article 196 bis Zones regulades per figures de planejament derivat ja aprovades. 

Article 200. Definició i característiques d e l s  polígon d'actuació definits pel Pla.            

 
 

Que quedaran redactats com segueix:  

 

Article 195 Zona d’activitats econòmiques  

(Clau 15)  

 

1. La zona d'activitats econòmiques comprèn els sòls destinats a usos industrials, 

comercials i d'oficines. No admet els usos residencials. 
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2. Si el sòl qualificat de zona d'activitats econòmiques ha estat regulat per un 

planejament derivat aprovat amb anterioritat a l'aprovació del present POUM, es 

regirà per aquest planejament. 

3. En cas de que el sòl qualificat de zona d'activitats econòmiques no estigui 

prèviament regulat per un planejament derivat, es regirà pels paràmetres següents. 

 Índex d'edificabilitat neta: 1 m2st/m2s 

 Alçada màxima 10,50 metres 

 Nombre màxim de plantes: planta baixa i una planta pis 

 

La seva ordenació de volums haurà de concretar-se mitjançant un planejament urbanístic 

derivat o amb la llicència urbanística. 

 

 

 (Clau 15a ) Activitats econòmiques d’ industria aïllada a Bujonis industrial Sud 

 Tipologia - Edificació aïllada separada dels límits de parcel·la 

Condicions de parcel·la.-  Mínima de 1.100 m2 

Front de Parcel·la.-    Mínim de 27 m. 

Ocupació.-     Màxima del 60% 

Separació a límits.-    5 metres 

Alçada màxima.-    màxim 12 m. (Pb+Pis) 

Índex d'edificabilitat neta:                  1 m2st/m2s 

Usos principals 
 
 usos industrials, regulats a l’article 106. de les NNUU del POUM. 
 ús d’estacions de servei, regulat a l’article 108. de les NNUU del POUM). 
 ús comercial, limitat al servei de venda directa o en terminologia comercial, 

"serveis de venda al detall", exclosa la comercialització de productes alimentaris. 
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Usos compatibles  

La implantació dels usos compatibles es limita a un màxim del 20% del sostre total 

previst pel conjunt del sector i a un màxim del 20% del sòl corresponent a les 

parcel·les industrials. 

 

 ús residencial, limitat a una sola vivenda unifamiliar lligada a l'activitat de la 
indústria, (habitatge del guarda o propietari), en parcel·les industrials superiors 
als 5.000 m2 de superfície, i sempre que el sostre total destinat a habitatge no 
superi els 250 m2. Aquesta superfície comptarà a efectes d'ocupació i s'ubicarà 
respectant els paràmetres de separacions als límits, altura màxima, número de 
plantes, volum i edificabilitat màximes 

 Els usos de serveis personals de l’article 102 de les NNUU del POUM, 
exceptuant els d’atenció personal definits al punt 1 del referit article. 

 Els usos dotacionals de l’article 103 de les NNUU del POUM, exceptuant els 
assistencials i sanitaris definits al punt 1 del referit article 

 Ús d’oficines, regulat a l’article 105. de les NNUU del POUM 
 Ús d’estacionament i aparcament, regulat a l’article 111 de les NNUU del POUM. 

 

Usos prohibits 

Els usos prohibits, són els que no s'inclouen en els usos principals i els usos 

compatibles, i aquells que, dins de l'ús industrial, comportin activitats que puguin 

resultar perilloses o potencialment contaminants. 
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RESUM DE LES CONDICIONS D’ÚS PRINCIPAL COMPATIBLE PROHIBIT 

ÚS RESIDENCIAL    

ús d’habitatge  1  

ús residencial comunitari    

ús hoteler    

ús residencial rural    

ús de càmping    

USOS DE SERVEIS PERSONALS    

usos d’atenció personal    

restauració     

usos recreatius    

espectacles    

USOS DOTACIONALS    

usos assistencials i sanitaris    

usos docents, culturals i religiosos.    

usos esportius     

ÚS COMERCIAL    

ÚS D’OFICINES    

USOS INDUSTRIALS    

ESTACIONS DE SERVEI    

ÚS AGRÍCOLA I FORESTAL    

ÚS RAMADER    

ÚS EXTRACTIU    

ÚS D’APARCAMENT    

 
1) ús residencial, limitat a una sola vivenda unifamiliar lligada a l'activitat de la indústria, (habitatge del guarda o 
propietari), en parcel·les industrials superiors als 5.000 m2 de superfície, i sempre que el sostre total destinat a habitatge 
no superi els 250 m2. Aquesta superfície comptarà a efectes d'ocupació i s'ubicarà respectant els paràmetres de 
separacions als límits, altura màxima, número de plantes, volum i edificabilitat màximes. 
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 (Clau 15b) Activitats econòmiques d'indústria entre mitgeres a Bujonis industrial 

Sud 

Tipologia  Edificació entre mitgeres separada del límit posterior de parcel·la i alineada 

de vialitat 

Condicions de parcel·la.-  Mínima de 600 m2 

Front de Parcel·la.-    Mínim de 20 m. 

Ocupació.-     Màxima del 70% 

Separació a límits.-    9 metres 

Alçada màxima.-    màxim 7 m. (Pb+Pis) 

Índex d'edificabilitat neta:                  1 m2st/m2s 

 

Usos principals 
 
 Usos industrials, regulats a l’article 106. de les NNUU del POUM. 
 ús d’estacions de servei, regulat a l’article 108. de les NNUU del POUM). 
 ús comercial, limitat al servei de venda directa o en terminologia comercial, "serveis 

de venda al detall", exclosa la comercialització de productes alimentaris. 
 

Usos compatibles.  
La implantació dels usos compatibles es limita a un màxim del 20% del sostre total 

previst pel conjunt del sector i a un màxim del 20% del sòl corresponent a les parcel·les 

industrials. 

 

 Els usos de serveis personals de l’article 102 de les NNUU del POUM, exceptuant 
els d’atenció personal definits al punt 1 del referit article. 

 Els usos dotacionals de l’article 103 de les NNUU del POUM, exceptuant els 
assistencials i sanitaris definits al punt 1 del referit article 

 Ús d’oficines, regulat a l’article 105. de les NNUU del POUM 
 Ús d’estacionament i aparcament, regulat a l’article 111 de les NNUU del POUM. 

 
 

Usos prohibits 

 
Els usos prohibits, són els que no s'inclouen en els usos principals i els usos 

compatibles, i aquells que, dins de l'ús industrial, comportin activitats que puguin 
resultar perilloses o potencialment contaminants. 
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RESUM DE LES CONDICIONS D’ÚS PRINCIPAL	 COMPATIBLE	 PROHIBIT	

ÚS	RESIDENCIAL	 	 	 	

ús	d’habitatge	 	 	 	

ús	residencial	comunitari	 	 	 	

ús	hoteler	 	 	 	

ús	residencial	rural	 	 	 	

ús	de	càmping	 	 	 	

USOS	DE	SERVEIS	PERSONALS	 	 	 	

usos	d’atenció	personal	 	 	 	

restauració		 	 	 	

usos	recreatius	 	 	 	

espectacles	 	 	 	

USOS	DOTACIONALS	 	 	 	

usos	assistencials	i	sanitaris	 	 	 	

usos	docents,	culturals	i	religiosos.	 	 	 	

usos	esportius		 	 	 	

ÚS	COMERCIAL	 	 	 	

ÚS	D’OFICINES	 	 	 	

USOS	INDUSTRIALS	 	 	 	

ESTACIONS	DE	SERVEI	 	 	 	

ÚS	AGRÍCOLA	I	FORESTAL	 	 	 	

ÚS	RAMADER	 	 	 	

ÚS	EXTRACTIU	 	 	 	

ÚS	D’APARCAMENT	 	 	 	
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(Clau 15c) Activitats econòmiques de tallers entre mitgeres a Bujonis industrial 

Sud 

 

Tipologia  Edificació entre mitgeres separada del límit posterior de parcel·la i alineada a 

vialitat 

Condicions de parcel·la.-  Mínima de 300 m2 

Front de Parcel·la.-    Mínim de 10 m. 

Ocupació.-     Màxima del 70% 

Separació a límits.-    9 metres 

Alçada màxima.-    màxim 7 m. (Pb+Pis) 

Índex d'edificabilitat neta:                  1 m2st/m2s 

Usos principals 

 

 usos industrials, regulats a l’article 106. de les NNUU del POUM. 
 ús d’estacions de servei, regulat a l’article 108. de les NNUU del POUM). 
 ús comercial, limitat al servei de venda directa o en terminologia comercial, 

"serveis de venda al detall", exclosa la comercialització de productes alimentaris. 

Usos compatibles 

  

La implantació dels usos compatibles es limita a un màxim del 20% del sostre total 
previst pel conjunt del sector i a un màxim del 20% del sòl corresponent a les 
parcel·les industrials. 
 

 Els usos de serveis personals de l’article 102 de les NNUU del POUM, 
exceptuant els d’atenció personal definits al punt 1 del referit article. 

 Els usos dotacionals de l’article 103 de les NNUU del POUM, exceptuant els 
assistencials i sanitaris definits al punt 1 del referit article 

 Ús d’oficines, regulat a l’article 105. de les NNUU del POUM 
 Ús d’estacionament i aparcament, regulat a l’article 111 de les NNUU del 

POUM. 
 

Usos prohibits 
 

Els usos prohibits, són els que no s'inclouen en els usos principals i els usos 
compatibles, i aquells que, dins de l'ús industrial, comportin activitats que puguin 
resultar perilloses o potencialment contaminants. 
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RESUM DE LES CONDICIONS D’ÚS PRINCIPAL COMPATIBLE PROHIBIT 

ÚS RESIDENCIAL    

ús d’habitatge    

ús residencial comunitari    

ús hoteler    

ús residencial rural    

ús de càmping    

USOS DE SERVEIS PERSONALS    

usos d’atenció personal    

restauració     

usos recreatius    

espectacles    

USOS DOTACIONALS    

usos assistencials i sanitaris    

usos docents, culturals i religiosos.    

usos esportius     

ÚS COMERCIAL    

ÚS D’OFICINES    

USOS INDUSTRIALS    

ESTACIONS DE SERVEI    

ÚS AGRÍCOLA I FORESTAL    

ÚS RAMADER    

ÚS EXTRACTIU    

ÚS D’APARCAMENT    
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Article 196 bis Zones regulades per figures de planejament derivat ja aprovades. 

 

Les zones en que els paràmetres urbanístics estan precisats en figures de planejament 

derivat ja aprovades apareixen indicades en els plànols d'ordenació amb la clau 

corresponent i la indicació, (S/O), "segons ordenació". Cada una d'aquestes zones té 

assignat un subíndex específic que remet a la figura de planejament derivat que la regula, 

d'acord amb la taula següent 

Núm Figura AD 

01 Estudi de detall de la UA 19 - Can Marull per a la 

ubicació d'una zona d'equipaments destinada a 

Serveis Funeraris, modificat posteriorment 

ED: 26-07-2001 

Modificació: ED 30-06-2002 

02 Pla Parcial d'ordenació del sector Mas Toi 08-07-98 

 

.../... 

 
33 Pla parcial del sector Vista Alegre que ordenarà 

l'àmbit delimitat del PA-07 sent d'aplicació els 

articles 1 al 26, ambdós inclosos i els 34 a 38 

ambdós inclosos. 

 

15-07-1987 

34 Estudi de Detall d'ordenació de volums de la finca 

situada sobre el camí de les Penyes 

 

24-09-1998 

35 Estudi de Detall de la UA Vilartagues Nord 27-02-1997 

36 Pla Parcial del sector Bujonis Industrial - 

Comercial Nord  

AD 29-01-1992 

Mod. 26-09-1992 

Div. Poligonal 25-09-1997 
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Article 198  Característiques i paràmetres dels sectors de millora urbana del Pla  

 

SMU-03 Bujonis Industrial Nord 

..../..... 

d)Altres disposicions: Aquest sector contribuirà a la renovació dels col·lectors de 

sanejament del sector adjacent de Bujonis Industrial Sud necessaris per connectar 

la xarxa de clavegueram interna al sector amb el col·lector que paral·lel a la riera de 

Sant Amanç d’acord amb els criteris fixats en l’informe sobre l’ inundabilitat annex a 

la memòria del POUM, i completant les xarxes de plujanes dels sectors Pa 30 

Bujonis industrial 1, Pa31 Bujonis industrial 2, Pa32 Bujonis industrial 3. 

 

Article 200. Definició i característiques d e l s  polígon d'actuació definits pel Pla. 

 

1 Aquest POUM defineix en sòl urbà consolidat els següents polígons d'actuació 

 

PA-01 Carrers Cadis / J.Domènech 

PA-02 Monticalvari 

PA-03 Hotel Barcarola 

PA-04 Espais verds Bateries - Carrilet  

PA-05 Espais verds Bateries - Cim 

PA-07 Vista Alegre Sud 

PA-08 Camí de la Caleta II 

PA-09 Camí de la Caleta III 

PA-10 Molí de les Forques 

PA-11 Urbanització Mariner 

PA-12 Turó del Port 

PA-14 Bateries 1 

PA-15 Vinya de Sant Pol 

PA-16 Mas Toi 
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PA-17 Mas Falgueres 

PA-18 Les Mimoses 

PA-19 Carrer Pecher 

PA-20 Casa Heller 

PA-22 Carrer Rahola 

PA-23 Hotel Bellvue 

PA-24 Joan Bordàs 

PA-25 Carrer Bruc 

PA-26 Sant Isidre 

PA-27 Carrer Rafael Aixada 

PA-28 Carrer Santa Magdalena 

PA-29 Hotel S'Agaró Mar 

PA-30 Bujonis Industrial Sud 1 

PA-31 Bujonis Industrial Sud 2 

PA-32 Bujonis Industrial Sud 3 

 

2 Les determinacions concretes dels sòls que integren els polígons d'actuació urbanística 

delimitats per aquest POUM, així com les determinacions relatives als terrenys objecte de 

cessió obligatòria i gratuïta i el seu destí i ús, es contenen en les fitxes normatives 

següents, 

 
···/··· 

PA-30 Bujonis Industrial 1 

Objectius i Limits 

Procedir a la cessió de les obres d’urbanització realitzades en aquest polígon ajustant els 

límits d’acord amb la realitat. 

Documentació i actuacions a fer  
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Redacció d'un text refós del projecte d’urbanització detallant les obres executades, les 

esmenes fetes en el desenvolupament d’aquestes obres d’urbanització, i les obres i 

esmenes demandades per l’Ajuntament en la proposta signada, (s’acompanya acord), així 

com l’execució de les mateixes.  

 

PA-31  Bujonis Industrial 2 

Objectius i Limits 

 Els del Pla Parcial “Sector Bujonis Industrial Sud”  desenvolupant les obres d’urbanització  

Documentació i actuacions a fer  

Redacció del projecte d’urbanització del polígon, incloent el de soterrament de la linea de 

MT i execució de les obres. 

 

PA-32  Bujonis Industrial 3 

Objectius i límits  

 Els del Pla Parcial “Sector Bujonis Industrial Sud”, desenvolupant les obres d’urbanització 

Documentació i actuacions a fer  

Redacció del projecte d’urbanització incluent el soterrament de la línia de M.T., execució de 

les obres i reparcel·lació . 
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1.6.  LLISTAT DE PLÀNOLS 
 
 
 
O-03  7/44 Plànol d'informació Text vigent Pla d'Ordenació Urbanística municipal . 
  Ordenació del sòl urbà i sectors de sòl urbanitzable delimitat 
 
O-03  7/44 Pla d'Ordenació Urbanística municipal . 
  Ordenació del sòl urbà i sectors de sòl urbanitzable delimitat 
 
 
O-03  12/44 Plànol d'informació Text vigent Pla d'Ordenació Urbanística municipal . 
  Ordenació del sòl urbà i sectors de sòl urbanitzable delimitat 
 
O-03  12/44 Pla d'Ordenació Urbanística municipal . 
  Ordenació del sòl urbà i sectors de sòl urbanitzable delimitat 
 
 
O-03.a  Plànol d'informació Text vigent Pla d'Ordenació Urbanística municipal . 
  Ordenació del sòl urbà i sectors de sòl urbanitzable delimitat 
 
O-03.a  Pla d'Ordenació Urbanística municipal . 
  Ordenació del sòl urbà i sectors de sòl urbanitzable delimitat 
 
O-05   Plànol d'informació Text vigent Pla d'Ordenació Urbanística municipal . 
  Àmbits de gestió i de planejament derivat 
 
O-05   Pla d'Ordenació Urbanística municipal . 
  Àmbits de gestió i de planejament derivat 
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2. ANNEX - CONVENI SIGNAT ENTRE PROMOTORS, AJUNTAMENT I 

SUBERTAP 
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