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MEMÒRIA 
 
 

A0).JUSTIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS. 
 
1. Antecedents 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 6 de novembre de 2015 va 
acordar  aprovar definitivament la Modificació de la delimitació i l'ordenació proposada 
per a les finques que formaven part de l'SMU-27 Agglotap dels previstos en el POUM 
2006 i entorn (MP POUM núm. 23), promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Guíxols, si bé va supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la 
presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació 
provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions 
següents: 

1.1 Modificar el punt 1 de l’article 198 de les Normes Urbanístiques del POUM, eliminant el 
SMU-27 Agglotap. 
1.2 Grafiar en els plànols d’ordenació les actuacions projectades a la plaça d’Alabric, com 
actuacions aïllades en sòl urbà a executar pel sistema d’expropiació. 
1.3 Incorporar una estimació de la valoració econòmica de les finques a expropiar i com 
repercuteix en l’informe de sostenibilitat econòmica. 
1.4 Determinar la localització concreta de les reserves per a la construcció d'habitatges de 
protecció pública mitjançant la qualificació de terrenys per a aquesta finalitat d’acord amb 
l’article 57.7 del TRLU. 
1.5 Preveure els terminis obligatoris per a l'inici i per a l'acabament de la construcció dels 
habitatges amb protecció oficial d’acord amb l’article 68.2.h del RLU. 
1.6 Completar l’expedient d’acord amb l’article 99.1 del TRLU. 
1.7 Donar compliment a l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 31 d’agost de 
2015. 
- 2 Cal esmenar les errades materials següents: 
2.1 Clarificar l’àmbit de la present modificació puntual en el plànol I-1 “Situació –
Emplaçament”. 
2.2 En el plànol O-4 “Ordenació segons modificació del POUM” cal: 
- eliminar la referència al SMU-27 donat que es deixa sense vigència 
- incorporar l’àmbit de delimitació del nou PA-33 
- corregir la qualificació del sòl residencial de 5d a 6f 
2.3 En els plànols O-4 “Ordenació segons modificació del POUM” i O-5 “Proposta 
d’ordenació (1) (alineacions, zonificació)” cal corregir la qualificació del sòl d’equipament 
privat a públic. 
 
 

2. Justificació del text refós 
2.1. Aspectes previs 
Per tal de donar compliment al contingut del referit acord, s’ha elaborat el present text 
refós que recull les prescripcions de la Comissió. 
Pel que fa a l’afectació de les finques externes al SMU-27, s’ha considerat l’opció 
d’excloure aquesta actuació del present expedient urbanístic, per tal de superar la 
situació que podria comportar incloure en un mateix expedient dues actuacions –la de 
l’anterior sector SMU-27 i les possibles afectacions exterior- de característiques i de 
gestió ben diferenciades. 
Aquesta opció resulta de la possibilitat que es planteja la pròpia Comissió Terriorial 
d’Urbanisme en la valoració de l’expedient que figura a l’acord de 6 de novembre de 
2015: 

L’execució de les finques externes al SMU-27 Agglotap però incloses en aquesta 
Modificació, cal entendre que serà per expropiació atès que es tracta d’una actuació aïllada 
en sòl urbà. Per aquest motiu, calia grafiar en els plànols d’ordenació aquestes actuacions 
projectades contigües a la plaça d’Alabric, com actuacions aïllades en sòl urbà. I, alhora, 
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incorporar una estimació de la valoració econòmica de les finques a expropiar i com 
repercuteix en l’informe de sostenibilitat econòmica. Cas contrari, es podria valorar l’opció 
d’excloure aquesta actuació d’aquest expedient urbanístic 

 
2.2. Justificació detallada 
1.1 Modificar el punt 1 de l’article 198 de les Normes Urbanístiques del POUM, eliminant 
el SMU-27 Agglotap. 

S’afegeix un nou article a la normativa de la present modificació que recull la 
modificació de l’article 198 de les NNUU del POUM, eliminat la referència al SMU-
27 “Agglotap”. 

1.2 Grafiar en els plànols d’ordenació les actuacions projectades a la plaça d’Alabric, com 
actuacions aïllades en sòl urbà a executar pel sistema d’expropiació. 
1.3 Incorporar una estimació de la valoració econòmica de les finques a expropiar i com 
repercuteix en l’informe de sostenibilitat econòmica. 

Quan a les finques exteriors al sector Agglotap, i tal com s’ha posat de manifest a 
punt 2.1. anterior, s’ha optat per suprimit les noves afectacions previstes a 
l’entorn de la plaça Alabric i, per tant, els plànols d’ordenació recullen l’ordenació 
prevista en el vigent POUM i no hi ha cap repercussió econòmica que pugui afectar 
el contingut de la present modificació. 

1.4 Determinar la localització concreta de les reserves per a la construcció d'habitatges 
de protecció pública mitjançant la qualificació de terrenys per a aquesta finalitat d’acord 
amb l’article 57.7 del TRLU. 

L’aprofitament privat que resulta de la present modificació puntual es concentra 
en una única zona i sub-zona (Clau 6f de cases en illa). Les condicions d’ordenació 
per aquesta sub-zona preveuen l’existència d’una parcel·la única, així com la 
reserva en aquesta parcel·la única d’un sostre de 419,20m2st per habitatge de 
protecció pública de règim concertat i de 638,40m2st per habitatge de protecció 
pública de règim general. 
D’altra banda, d’acord amb punt 5è del nou article 167-bis de les NNUU del POUM 
que resultaria de l’article 3 de la normativa de la present modificació, 
correspondrà al projecte d’edificació que es presenti per a la concessió de la 
corresponent llicència d’obres la concreció de la localització del sostre d’habitatge 
de protecció pública en l’edificació que resulti. 
En el mateix sentit, en el penúltim paràgraf de l’apartat “condicions de gestió”, del 
punt 4.2 de l’article 3 de la normativa de la present modificació, pel qual es 
modifica el punt 2 de l’article 200 de les NNUU del POUM, es fa constar: 

 La localització concreta dels sostre reservat per a l’habitatge de protecció 
pública en el conjunt edificat es concretarà en el projecte d’edificació. 

En aquestes circumstàncies, ja es donaria compliment al que determina l’article 
57.7 del TRLU. Tanmateix, per una major claredat i tot mantenint les 
determinacions de la normativa, es proposa modificar la clau urbanística afegint-hi 
la referència HPP*, per tal de ressaltar  la reserva d’habitatge de protecció pública 
però amb caràcter parcial amb la definició “sub-zona Clau 6f HPP*, de cases en 
illa amb reserva parcial d’HPP”. Aquesta modificació afecta tant a la normativa 
urbanística com als plànols. 

1.5 Preveure els terminis obligatoris per a l'inici i per a l'acabament de la construcció dels 
habitatges amb protecció oficial d’acord amb l’article 68.2.h del RLU. 

En el darrer paràgraf de l’apartat “condicions de gestió”, del punt 4.2 de l’article 3 
de la normativa de la present modificació, pel qual es modifica el punt 2 de 
l’article 200 de les NNUU del POUM, es recullen els terminis  per a l'inici i per a 
l'acabament de la construcció dels habitatges amb protecció oficial. 
Es modificaran aquests terminis per tal d’ajustar-se a les determinacions de 
l’article 68.2.h del RLU, quedant de la següent manera: 
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 Pel que fa als terminis obligatoris per a l’inici i l’acabament dels habitatges 
de protecció pública, d’acord amb el que fixa el punt 2h de l’article 68 del 
RLU. s’estableixen en 2 anys per a l'inici de les obres, a comptar des que la 
parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, a 
comptar des de la data d'atorgament de la llicència d'obres. 

1.6 Completar l’expedient d’acord amb l’article 99.1 del TRLU. 
S’ajunta a l’expedient la nota registral de les respectives finques. 

1.7 Donar compliment a l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 31 d’agost de 
2015. 

La present modificació puntal del POUM preveu la localització de l’aprofitament 
privat en una única parcel·la, les condicions d’ordenació i d’edificació de la qual 
queden recollides en els plànols d’ordenació, i determinen la formació d’un edifici 
compacte, amb característiques i alçades equivalents a les del seu entorn; 
mitjançant un Pla de Millora Urbana es podrà ajustar, concretar i regular la 
composició volumètrica i de façanes. 
La reserva d’espai per a la instal·lació d’un sistema de depuració propi del sector, 
cas que finalment fos necessari, haurà de produir-se dins la mateixa  parcel·la i de 
manera integrada a la futura edificació i a les seves instal·lacions i serveis. 
Per tal de donar compliment a la prescripció de l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme en relació a l’informe de l’ACA, s’afegeix un darrer paràgraf a 
l’apartat “condicions d’urbanització”, del punt 4.2 de l’article 3 de la normativa de 
la present modificació, pel qual es modifica el punt 2 de l’article 200 de les NNUU 
del POUM, on es recullen les condicions de l’informe de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, amb el següent redactat: 

 Sanejament:  d’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de 31 
d’agost de 2015 i cas que fos necessària la instal·lació d’un sistema de 
depuració propi del sector, el projecte d’edificació haurà de preveure’l dins 
la mateixa  parcel·la i de manera integrada a la futura edificació i a les 
seves instal·lacions i serveis propis. 
No obstant això, en el tràmit de comunicació del projecte d’urbanització pe 
l’Ajuntament, l’Agència avaluarà si pot ser viable la connexió del sector al 
sistema públic de sanejament i, en cas afirmatiu, admetrà la subscripció del 
Conveni de sanejament. 
Tant si es subscriu el conveni com si s’ha d’optar per a la construcció d’un 
sistema de sanejament autònom, caldrà incloure en el projecte 
d’urbanització el cost total de la solució global del sanejament d’acord amb 
l’article 120.1a) del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’urbanisme, per tal que formi part de les despeses a assumir pels 
propietaris. 

 
- 2 Cal esmenar les errades materials següents: 
2.1 Clarificar l’àmbit de la present modificació puntual en el plànol I-1 “Situació –
Emplaçament”. 

D’acord amb el que s’ha posat de manifest als punts anteriors, l’àmbit de la 
present modificació queda limitat a l’antic sector SMU-27 i carrers que l’envolten. 
La delimitació del plànol I-1 s’ajusta a aquest àmbit. 

2.2 En el plànol O-4 “Ordenació segons modificació del POUM” cal: 
- eliminar la referència al SMU-27 donat que es deixa sense vigència 
- incorporar l’àmbit de delimitació del nou PA-33 
- corregir la qualificació del sòl residencial de 5d a 6f 
2.3 En els plànols O-4 “Ordenació segons modificació del POUM” i O-5 “Proposta 
d’ordenació (1) (alineacions, zonificació)” cal corregir la qualificació del sòl d’equipament 
privat a públic. 

Es corregeix aquestes errades 
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A1).ASPECTES GENERALS 
 
1. Objecte 
L’objecte de la present modificació puntual del POUM es plantejar una nova ordenació del 
sector SMU-27 “Agglotap” tenint en compte el cessament de l’activitat industrial que s’hi 
estava portat a terme amb el corresponent tancament de les actuals instal·lacions i la 
voluntat municipal de reordenar un espai de màxima centralitat de la ciutat, que en 
aquests moments pateix una situació de congestió i manca de marge de gestió 
urbanística per resoldre-la. La modificació acaba oferint aquest marge mitjançant 
l’obtenció de sòl públic per ampliar els espais lliures i equipaments existents. 
 
 
2. Promoció 
Correspon a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols la promoció del present expedient, la 
redacció del qual és a càrrec de l’arquitecte Joan Albesa, arquitecte assessor de 
planejament urbanístic de l’Àrea d’Urbanisme de l’ajuntament. 
 
3. Àmbit de l’actuació 
L’àmbit d’actuació del present expedient comprèn el conjunt format per dues illes 
delimitades externament pels carrers del Rufo, Avinguda de Canaries, carrer de Camís i 
carrer del Dos de Maig i travessades pel mig pel carrer Durban que  conforma el sector 
de sòl urbà no consolidat definit en el vigent POUM com a SMU-27 “Agglotap”.  
També en formen part els carrers que envolten l’àrea esmentada.  
La superfície aproximada de l’àmbit d’actuació és de 5.648m2. 
 

 
 

 
 

Carre
r d

e Camis

Carrer de Durban

illa 1 S.= 2.715 m2

illa 1 S.= 2.019 m2

espai lliure existent
 S.= 465 m2

vialitat S.=464 m2

Carre
r del Rufo

Carrer del Rufo
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Visió aèria conjunta de l’àmbit d’actuació amb les dues illes de la fàbrica Agglotap, amb les edificacions i 
instal·lacions existents, i el seu entorn urbà. 

 
4. Contingut  
La present modificació del POUM està formada pels documents següents: 
MEMÒRIA 
A0).JUSTIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS. 

1. Antecedents 
2. Justificació del text refós 

2.1. Aspectes previs 
2.2. Justificació detallada 

A1).ASPECTES GENERALS 
1. Objecte 
2. Promoció 
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3. Àmbit de l’actuació 
4. Contingut  
5. Marc legal 

A2).MEMÒRIA INFORMATIVA 
6. Aspectes generals. 
7. Edificacions i activitats existents. 
8. L’estructura de la propietat 
9. Planejament vigent i/o normativa de referència. 

A3). MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA DE L’ORDENACIÓ 
10. Consideracions generals 

10.1. Encaix urbà 
10.2. L’estructura viària 
10.3. Els espais públics 
10.4. L’activitat econòmica 

11. Objectius de la proposta 
11.1. Els nous criteris d’actuació 
11.2. Objectiu general 
11.3. Objectius específics 

12. Criteris generals de l’actuació 
13. Descripció general de la proposta. 
14. Justificació de la modificació del P.O.U.M. 

14.1. Nou Polígon d’Actuació 
14.2. Modificació dels paràmetres urbanístics. 
14.3. Reserves d’espais per a sistemes. 
14.4. Reserves per a habitatges de protecció pública 
14.5. Cessió de sòl amb aprofitament. 

15. Altres consideracions. 
A4). MEMÒRIA AMBIENTAL 
A5). MEMÒRIA SOCIAL 
A6)  AGENDA 
A.7) MEMÒRIA ECONÒMICA 

1. INTRODUCCIÓ 
2. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA. 
3. AVALUACIÓ ECONÒMICO- FINANCERA 

ANNEXES 
A1. RELACIÓ DE PROPIETARIS 
A2. QUADRES GENERALS 
A3. CESSIONS CONVENIADES D’ESPAIS PÚBLICS 

 
NORMATIVA URBANÍSTICA 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Art. 1. Abast. 
Art.2. Contingut. 
Art.3. Caràcter. 

TÍTOL II. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES 
Art. 4. Modificació de l’article 198 de les NNUU del POUM. 
Art. 5. Modificació de l’article 200 de les NNUU del POUM 
Art. 6  Altres 

 
PLÀNOLS 
I-1. Plànol d’informació: SITUACIÓ I ORTOFOTO 
I-2. Plànol d’informació: ORDENACIO SEGONS P.O.U.M. 2006 
I-3. Plànol d’informació: EDIFICACIONS EXISTENTS, PLÀNOL CADASTRAL I ORDENACIO 
SEGONS POUM. 
O-4. Plànol d’ordenació: ORDENACIO SEGONS MODIFICACIÓ DEL P.O.U.M. 
O-5. Plànol d’ordenació: PROPOSTA D’ORDENACIÓ 1: alienacions, zonificació divisió 
poligonals i urbanització. 
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O-6. Plànol d’ordenació: PROPOSTA D’ORDENACIÓ 2: condicions d’edificació. 
C-7. Plànol comparatiu: ORDENACIÓ SG. POUM VIGENT I SG. PROPOSTA DE MOD. 
PUNTUAL. 
 
5. Marc legal 
El marc legal de referència és el DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010), 
consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 6077, de 29.2.2012) i per la Llei 
7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres (DOGC 5931, de 29.7.2011). 
En el mateix sentit, és d’aplicació DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme.(DOGC núm. 4682, de 24 de juliol de 2006). 
 
 
 
A2).MEMÒRIA INFORMATIVA 
 
6. Aspectes generals. 
L’empresa AGGLOTAP, dedicada a la fabricació de taps de suro ha estat implantada a 
Sant Feliu de Guíxols des de finals del segle XIX i a l’actual emplaçament des de l’any 
1968. 
 
7. Edificacions i activitats existents. 
A l’àmbit objecte de la present modificació, dins els límits del SMU-27 definit en el POUM, 
existeixen diferents edificacions i instal·lacions industrial que, progressivament i sobretot 
al llarg dels darrers dos anys, han anat perdent la seva activitat, fins a restar 
completament aturades i buides.  
La major part d’aquests edificis i de les activitats corresponents, amb l’excepció de les 
naus industrials que es mantenen, no són compatibles amb les determinacions del nou 
planejament i, per tant, hauran d’enderrocar-se o suprimir-se. Cap d’aquestes naus i 
instal·lacions no tenen valor patrimonial, més enllà de ser testimonis de la històrica 
activitat surera de la ciutat. 
 
8. L’estructura de la propietat 
L’àmbit de la present modificaciócomprèn dues finques cadastrals, apart dels espais 
públics que també s’hi incloeun. 
La relació de les finques cadastrals, titulars i superfícies incloses a la modificació del 
POUM és la que figura al quadre adjunt: 

 
 
9. Planejament vigent i/o normativa de referència. 
El planejament vigent a Sant Feliu de Guíxols és el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal 
(POUM)  aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 
de 20 d’abril de 2006 (DOGC núm. 4678, de 18/7/2006). 

Finca cadastral Titular Sup. Cadastra Inclusió Superfície

SECTOR SMU‐27
2563201EG0226S0001XA ESTRICHE DE BARAGE, PIERRE 2612 Total 2.715

ESTRICHE DE BARAGE, AGNES
2663401EG0226S0001XA ESTRICHE DE BARAGE, PIERRE 2100 Total 2.019

ESTRICHE DE BARAGE, AGNES

Vials i espais públics existents 914

TOTAL SUB‐ ÀMBIT SMU‐27 5.648

TOTAL ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 5.648

DADES CADASTRALS ÀMBIT MODIFICACIÓ POUM
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A l’àmbit de la present modificació, el POUM planteja la definició d’una sector de millora 
urbana SMU-27 i en fixa les condicions de desenvolupament i, a la vegada, estableix 
unes noves alienacions a l’entorn de la plaça Alabric que afecten part de les finques 
situades al tram final del carrer de Girona. 

 
 

Les condicions per al desenvolupament del sector són les establertes a l’apartat 
corresponent de l’article 198  de les Normes Urbanístiques del POUM 

SMU-27 Agglotap 
Objectius: 
Ordenar les futures implantacions d’activitats terciàries i d’indústries compatibles amb l’entorn 
residencial. 
Paràmetres urbanístics:  
 Superfície total de l’àmbit: 5.612 m2. 
 Índex brut d’edificabilitat: 1 m2st/m2s. 
 Usos: Activitats industrials compatibles amb l’entorn residencial i activitats d’oficines i 

comercials. No s’admet l’ús residencial. 
 Reserves i cessions de sòl per a sistemes: Les indicades en els plànols d’ordenació. Com a 

mínim se cediran 840 per espais lliures i/o equipaments.  
 Sistema d’actuació: Reparcel·lació modalitat compensació. 
 Condicions d’edificació: Alçada màxima de tres plantes i 12 metres. 
 Classificació del sol: urbà consolidat 

 
 
 

A3). MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA DE L’ORDENACIÓ 
 
10. Consideracions generals 
 
10. 1. L’encaix urbà 
La situació urbana del sector SMU-27, en un àrea singular de trobada entre els eixamples 
decimonònic, de Tueda i de Vilartagues, confereix un caràcter excepcional a la seva 
possible transformació. 
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10. 2. L’estructura viària 
En relació a l’estructura viària, l’accessibilitat perimetral i la capil·laritat interna, a la 
memòria del POUM es posa de manifest el paper de dos elements dels sistema de vies 
longitudinals amb una capacitat viària suficient per creuar el nucli urbà de Sant Feliu en 
el sentit mar-muntanya que afronten tangencialment amb el sector SMU-27, es tracta de 
l’eix. Avinguda de Catalunya – Carrer del Dos de Maig – Carrer del Rufo i de l’eix Carrer 
Castell d’Aro – Avinguda Balears – Avinguda de Canàries – Carrer d’Enric Heriz – Carrer 
d’en Cubias – Carrer Indústria  (corresponent a l’antiga riera  de Tueda) 

 
 
10. 3. Els espais públics 
L’estratègia que, a l’entorn dels espais públics urbans, planteja el POUM (seguint el relat 
que figura a la seva Memòria), fixa com un dels seus eixos la voluntat de superar les 
deficiències acumulades en termes d’espais lliures, amb especial referència al nucli urbà 
compacte de Sant Feliu (el centre històric, l’Eixample decimonònic i Vilartagues. 
 
Per afrontar i millorar aquesta situació, el POUM proposa com a línia d’actuació, a banda 
de garantir la viabilitat i facilitar la gestió d’aquells espais públics previstos en el Pla del 
1985 i que encara estaven pendents, la creació de nous espais públics en dues grans 
àrees: a la zona nord de l’Eixample i al llarg dels trams urbans de les rieres de Bujonis i 
de les Comes, els sectors on precisament l’existència d’antigues fàbriques de taps 
desocupades feia possible aquest objectiu.  
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Al nord-est de l’Eixample, on se situa l’àmbit del SMU-27 objecte de la present 
modificació, el POUM tenia dificultats per trobar aquestes peces urbanes on fos possible 
la reconversió, restant doncs una part de la ciutat encara notablement densificada i 
pressionada per un intens trànsit i elevadíssim dèficit d’aparcament.  
 
Finalment, una de les intervencions més destacades que es proposen a l’Eixample és la 
renovació de la plaça Alabric. En aquest sentit, el POUM redefineix les alineacions dels 
fronts edificats que envolten la plaça per tal d’afavorir-ne la renovació i la reurbanització, 
de manera que aquest espai esdevingui finalment el centre urbà que per la seva posició 
neuràlgica dins la ciutat li correspon ser, enlloc de la seva funció actual única i 
exclusivament com aparcament. 
 
Precisament és aprofundint en aquest estratègia i en el reconeixement que fa el propi 
POUM de la importància de la plaça Alabric i el seu entorn, que adquireix un major sentit 
l’actuació que es planteja en aquesta modificació puntual del POUM. 
 
10. 4. L’activitat econòmica 
El POUM busca un cert equilibri entre el caràcter residencial del municipi i el 
manteniment d’una  estructura econòmica dinàmica i compensada entre sectors.  És per 
això que entre les propostes del POUM destaquen algunes mesures destinades a 
potenciar l’activitat econòmica de la ciutat, en una aposta per “(...) generar o atraure en 
el futur noves activitats econòmiques d’alt valor afegit que cerquen justament 
emplaçaments amb un bon nivell d’infraestructures i una alta qualitat de vida. Es tracta 
del que anomenaríem activitats netes, algunes d’elles vinculades a noves tecnologies, 
que són del tot compatibles i integrables en un entorn urbà”. 
En aquest sentit, el POUM defineix al nucli urbà unes àrees específicament destinades a 
activitats econòmiques, on podrien instal·lar-se aquestes activitats productives de major 
valor afegit, però també activitats terciàries i comercials; es tracta, concretament, de 
dues antigues zones d’indústria urbana, la més important de les quals està a la zona de 
Mascanada Ponent, just al perímetre del nucli urbà, emplaçament de la fàbrica de suro 
Mundial Cork. 
L’altra peça, de dimensions més reduïdes, es correspon a les dues mansanes de la  
fàbrica Agglotap. Situada entre la plaça Alabric i l’Avinguda de les Canàries al llarg del 
carrer del Rufo, el POUM remarca la seva ubicació estratègica dins l’estructura viària de 
la ciutat, ja que es troba on convergeixen els diferents eixos longitudinals.  
 
Malgrat aquesta voluntat del POUM, el cert és que la coexistència de l’activitat industrial 
en un entorn de característiques fortament residencials no ha estat exempta de 
problemes vinculats als requeriments  d’un i altre ús, a la problemàtica ambiental d’una 
activitat industrial (sorolls, riscos,..), a aspectes funcionals (accessibilitat vehicles 
industrials...) i a d’altres circumstàncies que limitaven l’activitat existent i les seves 
expectatives. 
 
Per altra part, el tancament de l’activitat industrial obliga a plantejar la viabilitat d’altres 
usos d’activitat econòmica com els que preveia el POUM en aquest àmbit (activitats 
industrials compatibles amb l’entorn residencial i activitats d’oficines i comercials), en 
unes circumstàncies diferents de les de fa una dècada, quan es va aprovar inicialment el 
Pla, tant pel que fa als requeriments de les diferents activitats com a les tendències de la 
seva localització, com a la pròpia realitat de la seva implantació a Sant Feliu en el 
moment actual. 
 
És a partir d’aquests raonaments que, en el moment del tancament de l’activitat 
industrial d’Agglotap, s’ha posat en qüestió el sentit de mantenir les previsions d’usos 
que feia el POUM per aquest sector i, pel contrari, s’ha plantejat la conveniència de 
considerar i tenir molt present el caràcter de l’entorn immediat on està situat i, a la 
vegada, aprofitar la seva reordenació per contribuir a generar nous espais públics, 
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seguint l’estratègia que, en aquest sentit, ja proposava el POUM en altres àmbits de la 
zona nord de l’Eixample. 
 
 
11. Objectius de la proposta 
 
11. 1. Els nous criteris d’actuació. 
La present ordenació planteja un canvi substancial en relació a les previsions del POUM 
pel que fa a l’àmbit del SMU-27, transformant el seu caràcter d’àrea d’activitat 
econòmica en una àrea amb nova implantació residencial, mantenint també els usos amb  
comercial i de serveis,  però amb un especial caràcter dotacional públic, amb la creació 
de nous espais lliures i equipaments i amb la previsió d’espais per afrontar la 
problemàtica de l’aparcament en aquest àmbit de la ciutat. 
 
En aquest sentit, la present modificació del POUM va més enllà d’una simple previsió 
urbanística ja que incorpora un document de gestió en el conveni urbanístic subscrit amb 
la propietat de manera que, amb independència de la futura materialització dels nous 
aprofitaments previstos, ja s’ha portat a terme la transmissió a l’Ajuntament d’aquells 
espais de cessió que es determinen (s’adjunta com Annex III l’acta de cessió a favor de 
l’Ajuntament). D’aquesta manera, l’Ajuntament podria ja començar a afrontar el procés 
d’ordenació i rehabilitació de la plaça Alabric, potenciant el seu paper de centre  urbà 
que, per la seva posició neuràlgica dins la ciutat, li correspon ser. 
 
11.2. Objectiu general 
Potenciar el paper de centre urbà que, per la seva posició neuràlgica dins la ciutat, li 
correspon a la plaça Alabric i el seu entorn, incorporant-hi els nous espais públics 
generats per la transformació de les antigues instal·lacions de la fàbrica Agglotap. 
 
11.3. Objectius específics 

1. Plantejar la nova ordenació d’aquest àmbit com una àrea amb un especial caràcter 
dotacional públic, completat amb una nova implantació residencial de 
característiques similars a les del seu entorn més immediat que incorpora els usos 
comercials i terciaris en planta baixa. 

2. Definir un conjunt potent d’espais públics amb usos diversos (passeig i espais 
lliures, equipaments, espais d’aparcament,...) que doni personalitat al sector, 
l’articuli amb el seu entorn urbà més immediat i sigui un punt de referència 
d’aquesta àrea del municipi.  

3. Assegurar l’encaix d’aquesta nova peça de ciutat amb les trames urbanes que 
l’envolten, tenint en compte, de manera especial, el paper a assumir per la plaça 
Alabric i el seu entorn. 

4. Completar de manera articulada el sistema d’espais públics previstos en el POUM, 
de especialment en relació a la plaça Alabric i, a l’Avinguda de Canàries i el carrer 
Enric Heriz, en relació al conjunt d’equipaments i espais lliures del Parc de les 
Eres. 

5. Preveure una nova dotació d’equipaments públics en aquesta àrea de la ciutat per 
tal de donar nous serveis. 

6. Reconèixer i potenciar el paper estructurant de la xarxa viària que envolta el 
sector SMU-27, pel que fa al Carrer del Dos de Maig, Carrer del Rufo i Avinguda 
de Canàries. 

7. Disposar de mecanismes per afrontar la problemàtica de l’aparcament en un 
àmbit de la ciutat on es constata fefaentment aquesta necessitat i on el vehicle 
acaba colonitzant de manera quasi bé excloent els espais públics, privant-los de 
poder complir amb la funció que els és pròpia. 
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12. Criteris generals de l’actuació 
En els punts següents, i de manera vinculada als objectius específics relacionats 
anteriorment, es relacionen els aspectes genèrics de la present proposta: 
1. Plantejar la nova ordenació d’aquest àmbit com una àrea amb un especial caràcter 

dotacional públic, completat amb una nova implantació residencial de característiques 
similars a les del seu entorn més immediat que incorpora els usos comercials i 
terciaris en planta baixa. 
 Es destina més del 70% de les finques privades incloses a la present modificació a 

espais públics, espais lliures, equipament i vialitat; l’aprofitament privat es 
concentrarà en el 30% restant.. 

 Es manté el sostre total que fixava el POUM, pel que fa a l’àmbit de l’anterior 
SMU-27. D’aquest sostre, es podrà destinar a habitatge un màxim del 74,23%; el 
25,77% restant s’haurà de destinar a usos terciaris, comercials o de serveis. 

 
2. Definir un conjunt potent d’espais públics amb usos diversos (passeig i espais lliures, 

equipaments, espais d’aparcament,...) que doni personalitat al sector, l’articuli amb el 
seu entorn urbà més immediat i sigui un punt de referència d’aquesta àrea del 
municipi.  
 Es destina una illa completa a dotacions públiques (espai lliure i equipaments i 

possible aparcament) situant-la en una posició central i estratègica per a la 
connexió dels eixamples que hi conflueixen. 

 
3. Assegurar l’encaix d’aquesta nova peça de ciutat amb les trames urbanes que 

l’envolten, tenint en compte, de manera especial, el paper a assumir per la plaça 
Alabric i el seu entorn. 
 Es reconeix i reforça el paper estructurant dels carrers principals que envolten 

l’àmbit objecte de la present modificació, separant la circulació dels vianants del 
trànsit rodat, tot ampliant les voreres que, en el cas del carrer d’en Rufo, es 
transformen en un passeig arbrat. 

 Es possibilita alliberar la plaça Alabric i el seu entorn de la servitud de 
l’aparcament 

 
4. Completar de manera articulada el sistema d’espais públics previstos en el POUM, de 

manera especial en relació a la plaça Alabric i, a l’Avinguda de Canàries i el carrer 
Enric Heriz, en relació al conjunt d’equipaments i espais lliures del Parc de les Eres. 
 Es preveu la creació d’una peça d’espai lliure a l’est de l’àmbit del sector, seguint 

l’alineació determinada en el POUM pel que fa als espais lliures del sector SMU-
31a. 

 Es preveu la formació de dues peces d’espai lliure envoltant el futur equipament 
públic del carrer Dos de Maig. 

 El conjunt dels diferents espais lliures es relacionen a partir del passeig que es 
formarà al llarg de la vorera sud del carrer d’en Rufo. 
 

5. Preveure una nova dotació d’equipaments públics en aquesta àrea de la ciutat per tal 
de donar nous serveis. 
 Es preveu la incorporació com equipament públic d’una de les naus de l’antiga 

fàbrica d’Agglotap. 
 Es configura una peça d’equipament públic que ocupa la major part de la illa oest 

del sector on, d’acord amb les seves característiques, i sense formar part del 
sistema viari, s’hi admetrà l’ús d’aparcament públic. 
 

6. Reconèixer i potenciar el paper estructurant de la xarxa viària estructural que envolta 
el sector SMU-27, pel que fa al Carrer del Dos de Maig, Carrer del Rufo i Avinguda de 
Canàries. 
 S’amplia d’una manera substancial, la vorera Sud del carrer del Rufo, 

transformant-la en un passeig arbrat que l’aparti del trànsit rodat, permeti la 
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continuïtat entre les peces principal dels espais lliures que emmarqui els nous 
usos previstos en el sector SMU-27 

 
7. Disposar de mecanismes per afrontar la problemàtica de l’aparcament de vehicles en 

una àmbit de la ciutat on es constata fefaentment aquesta necessitat i on el vehicle 
acaba colonitzant de manera quasi bé excloent els espais públics, privant-los de 
poder complir amb la funció que els hi és pròpia. 
 Es proposa la cessió a l’Ajuntament d’una peça de terreny destinada a equipament 

públic que, per la seva topografia, , la seva localització, les seves dimensions i 
característiques, és apta per a la formació d’un espai d’aparcament (en un o més 
nivells) que podria donar resposta a les actuals necessitats i que hauria de 
permetre, entre d’altres objectius, alliberar la plaça Alabric dels vehicles que 
l’ocupen i que impedeixen que compleixi la seva funció estructurant. Es proposa 
que l’illa de cessió sigui la més integrada en la trama urbana de l’Eixample, per tal 
de poder, precisament, desenvolupar amb major eficiència aquesta funció 
d’esponjament i garantint el seu vincle amb la plaça Alabric. 

 
 
13. Descripció general de la modificació del P.O.U.M. 
Proposta 1: Formació d’un nou espai públic central amb vocació estratègica. 

Es proposa destinar una illa completa del teixit urbà resultant a usos públic, tenint 
en compte la seva posició central i estratègica per a la connexió dels eixamples 
que hi conflueixen i la seva possible contribució a la correcció de dèficits 
dotacionals. 
Els diferents usos previstos, la mateixa complexitat topogràfica de la illa, la 
reserva d’una de les edificacions existents per a la seva reutilització com 
equipament públic, ofereixen un ventall ampli de possibilitats per a complir amb 
aquesta finalitat. 

 
Proposta 2: Definir un sistema articulat d’espais públics 

La present modificació del POUM planteja les noves àrees públiques buscant la 
continuïtat amb els espais lliures i equipaments existent o previstos en el 
planejament, en especial pel que fa al conjunt del Parc de les Eres i l’escola de 
l’Estació i altres espais del carrer de Heriz.  

 
D’altra banda, la configuració de la mateixa illa central, amb la distribució de 
l’equipament i dels espais lliures, la formació del passeig al llarg del carrer d’en 
Rufo  i la relació que es planteja amb la plaça Alabric, són elements clau en 
aquesta mateixa direcció. 

 
  



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

15 
M.P.O.U.M. SECTOR SMU-27 I ENTORN (aprovació definitiva. TEXT REFÓS) 

Proposta 3: Plantejar un tractament acurat de l’espai públic 
Directament vinculat a l’anterior proposta, i apart de l’ampliació de totes les voreres 
que envolten la illa resultant de la present modificació, es preveu la transformació en 
un passeig arbrat de la vorera sud del carrer d’en Rufo, ampliant-la fins a 
7,00metres; la futura secció d’aquest passeig hauria de permetre una adequada 
relació amb la illa central de dotacions públiques i, a la vegada, amb els establiments 
comercials de la planta baixa de la nova edificació prevista. 
Pel que fa a l’extrem est del passeig, ja a l’Avinguda de Canàries, haurà de resoldre’s 
a nivell de projecte la relació de la pròpia vorera amb l’espai lliure previst. 
Finalment, pel que fa al carrer central que divideix l’illa, es planteja un tractament 
bàsicament com a carrer de vianants i com accés a l’edificació que hi afronta. 
 

Proposta4: Detallar les condicions de l’edificació on es materialitza 
l’aprofitament. 

Es preveu la formació d’un edifici compacte, amb característiques i alçades 
equivalents a les del seu entorn, on materialitza l’aprofitament previst.  
La definició de les condicions de l’edificació, la disposició dels volums i la concreció de 
les alçades figura a la normativa i en els plànols d’ordenació de la present 
modificació, si bé podrà ser objecte d’ajustament mitjançant la tramitació d’un Pla de 
Millor Urbana en atenció a les diferències de rasant entre els carrers que l’envolten. 

 
Proposta 5: Mantenir un percentatge significatiu per usos comercials, de serveis 
o similars. 

La planta baixa de la nova edificació prevista es destinarà als usos comercials, 
oficines, serveis o similars, per tal de mantenir un equilibri entre aquests i el nou ús 
residencial a implantar. 

 
Proposta 6: Disposar d’un edifici per a un futur equipament 

Malgrat que per portar a terme l’ordenació prevista caldrà l’enderrocament de les 
edificacions i instal·lacions industrials actualment existents, la present modificació 
preveu el manteniment d’una de les naus de l’antiga fàbrica d’Agglotap, la de 
construcció més recent situada al carrer Dos de Maig, per destinar-la a equipament 
públic. 

   
Es tracta d’una edificació de planta baixa i planta pis d’uns 460 m2 per planta, 
construïda els anys 1980, l’estat i les característiques de la qual es consideren 
compatibles amb la seva possible utilització com equipament públic. 

 
Proposta 7: Oferir alternatives pel tema de l’aparcament 

Es planteja el possible aprofitament de part de la illa central destinada a equipament 
públic com espai d’aparcament, tenint en compte que, per la seva topografia, la seva 
localització, les seves dimensions i característiques, és apta per a la formació d’un 
espai d’aparcament (en un o més nivells) que podria donar resposta a les actuals 
necessitats. 
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La formació d’aquest aparcament hauria de permetre alliberar la plaça Alabric dels 
vehicles que l’ocupen i que impedeixen que compleixi la seva funció estructurant.  

 
Proposta 8: Mecanismes de gestió 

La present modificació del POUM va acompanyada d’un conveni urbanístic pel qual 
s’acorda acceptar les determinacions de la nova ordenació i, al mateix temps, 
s’acorda la cessió del conjunt dels espais públics previstos, espais lliures, terrenys 
d’equipaments i vialitat (en el moment de redacció del present text refós ja s’ha 
portat a terme la transmissió a l’Ajuntament dels espais de cessió previstos). El 
conveni concreta també les obligacions d’urbanització que aniran a càrrec dels 
propietaris de sòl amb aprofitament i que es portaran a terme en el moment en que 
es materialitzi aquell aprofitament. 
Finalment, el conveni concreta també la cessió de l’aprofitament mig que, en aquest 
cas es correspondria amb el 10% de l’increment de l’aprofitament que suposen es 
noves determinacions en relació a les que vigents fins ara. Aquesta obligació es 
concreta amb l’edifici d’equipament del carrer Dos de Maig que, més enllà de 
l’obligació de cessió del sòl, la propietat també cedeix a l’Ajuntament. 
La present modificació del POUM delimita un nou polígon d’actuació en sòl urbà no 
consolidat amb l’objectiu de definir i executar les obres d’urbanització i obtenir les 
cessions d’espais lliures i de vialitat previstes en el planejament. 

 
 
14. Justificació de la modificació del P.O.U.M. 
 
14.1. Nou polígon d’actuació.  
La present modificació comporta la creació, en el sòl urbà no consolidat, d’un nou Polígon 
d’Actuació Urbanística:POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA  Nº 33.SECTOR "AGGLOTAP” 
L’objectiu del Polígon és l’obtenció dels espais de cessió i definir  ordenar i executar la 
urbanització dels vials, nou carrer, passeig i voreres, i dels espais lliures inclosos al seu 
àmbit. 
El sistema d'actuació és el de reparcel.lació, modalitat de compensació bàsica. Execució 
en una segona etapa, d’acord amb el pla d’etapes del POUM per al desenvolupament dels 
diferents sectors 
Les característiques del nou Polígon segons la present modificació del POUM, són les que 
figuren en el següent quadre: 

 
 
14.2. Modificació dels paràmetres urbanístics. 
Les condicions urbanístiques, segons el POUM vigent, dels terrenys que formen part de 
l’àmbit del SMU-27 són les següents: 

SMU-27 Agglotap 
Objectius: 
Ordenar les futures implantacions d’activitats terciàries i d’indústries compatibles amb l’entorn 
residencial. 

  

QUALIFICACIÓ DEL SÒL %

ILLES (parcials) (agrupades) (s. total)

Superfície total del polígon 3.374,00
SUPERFÍCIE COMPUTABLE DEL POLÍGON 3.374,00
Sòl públic 1.918,00 56,85%

Vialitat 1.246,00
Vialitat 5 1.246,00

Equipament públic 0,00
Equipament públic

Espais lliures 672,00
Espai lliure 3 672,00

Sòl privat 1.456,00 43,15%
Zona edificable 6 1.456,00

Total zona edificable 1.456,00

Superfícies
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Paràmetres urbanístics:  
 Superfície total de l’àmbit: 5.612 m2. 
 Índex brut d’edificabilitat: 1 m2st/m2s. 
 Usos: Activitats industrials compatibles amb l’entorn residencial i activitats d’oficines i 

comercials. No s’admet l’ús residencial. 
 Reserves i cessions de sòl per a sistemes: Les indicades en els plànols d’ordenació. Com a 

mínim se cediran 840 per espais lliures i/o equipaments.  
 Sistema d’actuació: Reparcel·lació modalitat compensació. 
 Condicions d’edificació: Alçada màxima de tres plantes i 12 metres. 
 Classificació del sol: urbà consolidat 

L’aplicació d’aquestes condicions sobre l’àmbit delimitat en el POUM (amb una superfície 
de 5.648m2, lleugerament superior a la prevista a la normativa), donaria el següent 
resultat: 

 
 
Les característiques generals de la nova ordenació figuren detallades als quadres de 
l’annex de la present memòria; la comparació amb les previsions del POUM queden 
recollides al quadre adjunt: 

 
De la modificació proposada en resulta: 

 Un canvi global dels usos: de l’ús exclusiu activitats industrial, comercial i oficines, 
es passa a l’ús majoritari residencial (mantenint però un 25% aproximadament 
per usos terciaris i de serveis). 

 El manteniment del sostre edificable previst al POUM 
 Un increment del nombre d’habitatges: 47 nous habitatges. 

 
14.3. Reserves d’espais per a sistemes. 
La present modificació del POUM comporta una actuació aïllada de transformació 
urbanística de dotació, tal com es determina a la disposició addicional segona, apartats 3 
i 4 del TRLUC. D’acord amb l’article 100.4.a) del Text Refós, atès que la modificació 
comporta transformació d’usos, cal remetre’s a l’apartat 3 del mateix article que 
estableix que quan, en sòl urbà,  la modificació del planejament té per objecte la 
reordenació general d'un àmbit que comporta la transformació global dels usos previstos 

QUALIFICACIÓ DEL SÒL %
ILLES (parcials) (agrupades) (s. total)

Superfície total del sector 5.648,00 100,00%
SUPERFÍCIE COMPUTABLE DEL SECTOR 5.648,00 100,00%
Sòl públic 1.769,00 31,32%

Vialitat
Existent 464,00

Espais lliures 1.305,00
Espai lliure existent 1 465,00

Espai lliure i/o equip. (nova cessió sg. POUM) 2 840,00

Sòl privat 3.879,00 68,68%
Zona edificable Illa 1 2.715,00

Illa 2 1.164,00
Total zona edificable 3.879,00

Superfícies

SEGONS SEGONS DIFERÈNCIES
POUM MP- POUM

Sòl públic 1.769,00 4.192,00 2.423,00
Espais lliures 465,00 1.089,00 624,00
Espais llliures i/o equipament 840,00 2.036,00 1.196,00
Vialitat 464,00 1.067,00 603,00

Sòl privat 3.879,00 1.456,00 -2.423,00
Zona edificable 3.879,00 1.456,00 -2.423,00

Sostre 5.648,00 5.648,00 0,00
Industrial, comercial 5.648,00 1.456,00 -4.192,00
Habitatge 4.192,00 4.192,00

Nombre d'habitatges 0,00 47 47
Ús Industr. i altres Habitat. I altr.
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pel planejament, ha d'incorporar una reserva mínima de 22,5 m2 per cada 100 m2 de 
sostre residencial per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics. 
D'aquesta reserva, s'ha de destinar un mínim de 15 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre 
residencial a zones verdes i espais lliures públics. Així mateix, s'ha d'incorporar una 
reserva per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics de 7,5 m2 de sòl 
per cada 100 m2 de sostre destinat a altres usos.  
 
Aquestes reserves s'apliquen sobre la totalitat del sostre edificable de l'àmbit i 
comportarien una superfície total de 934,20m2 pel que fa als usos residencials 
((4.192/100)x 22,5), de la qual 628,80m2 ((4.192/100)x 15) s’haurien de destinar a 
espai lliure, i de 109,20m2 pel que fa als altres usos((1.456/100)x 7,5). Això 
representaria un total de 1.052,40m2 de reserva mínima per a sistemes. 

 
En el present cas, pels motius que ja s’han exposat al llarg de la memòria s’han previst 
majors espais de cessió; així es preveuen 1.089m2 per al sistema d’espais lliures i 
2.036m2 pel sistema d’equipaments.  
 
14.4. Reserves per a habitatges de protecció pública 
La present modificació del POUM, atès que comporta una qualificació de sostre 
residencial de nova implantació en sòl urbà, ha de preveure una reserva per a la 
construcció d’habitatges de protecció pública de, com a mínim, el sòl corresponent al 
30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació, d’acord amb 
Text refós de la Llei d’Urbanisme (art 57.3). 
En aquest cas, atès que no hi ha construccions preexistents amb ús residencial, tot el 
sostre de 4.192m2st previst per habitatges és de nova implantació; per tant, caldrà una 
reserva de sòl per habitatge de protecció pública que permeti la construcció d’un sostre 
de 1.257,60m2st., d’acord amb el quadre següent: 

 
La localització concreta dels sostre reservat per a l’habitatge de protecció pública en el 
conjunt edificat es concretarà en el projecte d’edificació. 
Pel que fa als terminis obligatoris per a l’inici i l’acabament dels habitatges de protecció 
pública, d’acord amb el que fixa el punt 2h de l’article 68 del RLU. s’estableixen en 2 
anys per a l'inici de les obres, a comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i 
a 3 anys per a llur finalització, a comptar des de la data d'atorgament de la llicència 
d'obres. 
 
14.5. Cessió de sòl amb aprofitament. 
Com ja s’ha dit anteriorment, la present modificació del POUM equival a una actuació 
aïllada de transformació urbanística de dotació, tal com es determina a la disposició 
addicional segona, apartats 3 i 4 del TRLUC. i, en aquest sentit, els propietaris han de 
cedir el percentatges de l’increment d’aprofitament urbanístic que correspongui d’acord 
amb l’article 43.1. 

RESERVES MÍNIMES PER A SISTEMES (Sg. Art 100.-3 TRLUC)
Sostre residencial 4.192,00 Reserva sistemes 943,20 Espai lliure 628,80 Altres 314,40
Sostre altres usos 1.456,00 Reserva sistemes 109,20 Espai lliure 0,00 Altres 109,20

TOTAL 1.052,40 628,80 423,60
RESERVES PER A SISTEMES SEGONS PROPOSTA
Reserves Conjunt 3.125,00 Espai lliure 1.089,00 Equipament 2.036,00

TOTAL 3.125,00 1.089,00 2.036,00

QUALIFICACIÓ DEL SÒL Superfícies % %

Índex edif. (parcials) (agrupades) (s.sostre total) (s.sostre hab.)

SUPERFÍCIE COMPUTABLE DEL POLÍGON 3.374,00
Edificabilitat bruta (m2st/m2s) 1,674 5.648,00

Sostre edificable
Sostre altres usos 1.456,00 25,78%
Sostre residencial habitatges 4.192,00 74,22%
Sostre HL (total lliure) 2.934,40 70,00%
Sostre HP (total protecció) 1.257,60 30,00%
Sostre HPO (protecció Especial) 0,00
Sostre HPO (protecció General) 838,40
Sostre HPO (protecció Concertat) 419,20

TOTAL SOSTRE EDIFICABLE 5.648,00 100,00% 100,00%

Sostres
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L’esmentat article estableix  en el seu apartat b) que, per les actuacions aïllades de 
dotació que, com és el present cas, no comportin increment del sostre edificable, el 
percentatge de cessió de sòl amb aprofitament serà del 10% de l’increment de 
l’aprofitament urbanístic que comporti l’actuació respecte a l’aprofitament urbanístic a 
atribuït als terrenys inclosos en l’actuació. 
 
En aquest cas, l’increment de l’aprofitament es justifica de manera detallada a l’Avaluació 
econòmica- financera de la present modificació, on s’efectua el corresponent estudi 
comparatiu i on es valora econòmicament l’esmentat increment. 
La conclusió de l’estudi econòmic comparatiu és que resultaria un increment teòric de 
l’aprofitament de 282.914,93€ entre l’ordenació vigent i la que resulta de la present 
modificació i, per tant, el valor equivalent del 10% d’aquest increment seria de 
28.291,49€. 
Continuant amb l’estudi econòmic, atès que la repercussió mitjana del valor residual del 
sòl (estimat en 860.533,89€) en relació als 5.648m2 de sostre, seria de 152,36€/m2st, 
l’equivalent de l’import de 28.291,49€ del 10% d’increment de l’aprofitament seria un 
sostre de 185,68m2st. 
 
En aquest cas, es donen les circumstàncies previstes a l’article 43.3 del TRLUC, ateses 
les característiques de l’ordenació i de l’edificació resultant que fan impossible la 
materialització en una parcel·la urbanística de l’esmentat aprofitament. En aquesta 
situació, la cessió podrà ser substituïda pel seu equivalent econòmic.  
 
D’acord amb el què s’estableix en el conveni urbanístic que forma part del present 
expedient, aquesta obligació es compensa amb la cessió a l’Ajuntament d’un edifici 
industrial situat al carrer Dos de Maig, la utilització del qual com equipament és 
compatible amb l’ordenació de la present modificació. 
Es tracta d’un edifici industrial, de planta baixa i planta pis, de 318m2 per planta, 
construït segons llicència atorgada l’any 2000 (exp. Nº 1482/2000); el pressupost 
d’execució material que figurava al projecte era, aproximadament, de 125.000€. 
Seguint els criteris del Reglament de valoracions de la Llei del sòl pel que fa als coeficient 
correctors per antiguitat i estat de conservació, tenint en compte el caràcter industrial de 
l’edifici, la seva vida útil, els anys transcorreguts des de la seva construcció i el seu bon 
estat, l’esmentat import equivaldria actualment a uns 90.000€ (només tenint en compta, 
com ja s’ha posat de manifest el pressupost d’execució). 
 
 
15. Altres consideracions. 
1. D’acord amb l’article 99.1 del vigent TRLUC atès que  la present modificació del POUM  

comporta la transformació dels usos establerts en el planejament vigent, així com un 
increment de la densitat de l'ús residencial, s’especifica a l’annex a la present la 
memòria la identitat de totes les persones propietàries o titulars d'altres drets reals 
sobre les finques afectades durant els cinc anys anteriors a l'inici del procediment de 
modificació, segons consti en el registre o instrument utilitzat a efectes d'identificació 
de les persones interessades. 

2. Així mateix, a l’agenda que figura a l’apartat corresponent de la memòria es justifica 
l’execució immediata dels aspectes substancials, pel que fa a l’interès públic, de la 
present modificació que es concreten en les cessions dels espais públics per 
dotacions, mitjançant el conveni annex a la modificació 

3. Finalment, en el document de l’avaluació econòmica i financera d’aquesta modificació 
hi figura l’avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual es justifica, 
en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que 
resulta de la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure  
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A4). MEMÒRIA AMBIENTAL 
Per les característiques de la present modificació i, als efectes del que es preveu a 
l’article 118.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, es considera que no es produeix 
repercussió ambiental en les noves previsions i, en aquest sentit, no s’hi incorpora 
l’informe ambiental ni l’estudi d'avaluació de la mobilitat generada. 

 
 
 
A5). MEMÒRIA SOCIAL 
 
1. Aspectes previs 
La Memòria social del POUM de Sant Feliu de Guíxols fixava com a objectius en matèria 
d’habitatge assequible: 

 “destinar com a mínim el 20% del sostre residencial de nova implantació a habitatge protegit, 
i completar-lo destinant un 10% del sostre residencial de nova implantació a habitatge 
concertat. Per tal de garantir la màxima distribució dels habitatges assequibles, el POUM no 
estableix reserves genèriques, sinó que es proposa precisar la ubicació de la major part 
d’aquests habitatges”. 

 
Sant Feliu de Guíxols disposa d’un Pla Local d’Habitatge, redactat d’acord amb la 
legislació vigent en matèria d’habitatge i d’urbanisme, i aprovat pel Ple Municipal en data 
de 5 d’agost de 2010 
D’acord amb el que es preveu a l’article 20.2 de la LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del 
dret a l'habitatge. (DOGC núm. 5044 - 09/01/2008), si hi ha un pla local d'habitatge, la 
memòria social pot remetre a llur contingut, sempre que comprenguin tots els aspectes 
que el reglament que desplega el Decret legislatiu 1/2005 estableix.  
El PLH de Sant Feliu de Guíxols conté els aspectes previstos a l’article 69.3 del DECRET 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; a la 
mateixa memòria del Pla Local es fa constar l’equiparació del PLH a la Memòria Social. 
De tota manera, atès que la present modificació altera les previsions d’habitatge que 
figuren en el POUM, s’adjunta la present justficació del compliment dels objectius de la 
Memòria Social. 

 
2. Els ajustaments en les previsions de reserva per habitatge assequible. 
Prèviament a la present modificació del POUM, l’Ajuntament ha tramitat  diverses 
modificacions puntuals del POUM que afecten les reserves d’Habitatge Protegit previstes 
al POUM. Aquestes modificacions han afectat els següents àmbits: 

SUD-03 SANT POL MÉS LLUNY. 
SUD-07 GAZIEL 
SMU-16. CALA SANTS 
SUD-11, MAS BALMANYA SUD, SUD-12 SANT AMANÇ i SUD-14. MAS BALMANYA. 

Per tal de valorar com afecta la present modificació del POUM a les previsions de la 
memòria social, s’han tingut en compte aquelles modificacions anteriors  i s’ha elaborat 
el corresponent quadre actualitzat. 
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3. Consideracions finals 
D’acord amb aquest resum es comprova com es continua assolint l’objectiu de destinar 
com a mínim el 20% del sostre residencial de nova implantació a habitatge protegit, i el 
10% del sostre residencial de nova implantació a habitatge concertat que figurava com la 
base de la Memòria Social del POUM. 

  

Sostre total
habitatge
de nova 

implantació % sostre nº hab. % sostre nº hab.
SUD- 02 MAS CABANYES NORD 4.807 20,00% 961 9 10,00% 481 6
SUD- 03 SANT POL MÉS LLUNY 26.641 20,00% 5.328 76 10,00% 2.664 38
SUD- 04 VINYA MIOMI 1.953 20,00% 391 4 10,00% 195 3
SUD- 05 MAS CABANYES SUD 2.100 20,00% 420 4 10,00% 210 3
SUD- 06 SANTA JÚLIA 4.086 20,00% 817 7 10,00% 409 5
SUD- 07 GAZIEL 39.124 20,03% 7.836 93 29,99% 11.735 140
SUD- 08 MAS GRAS 15.312 30,00% 4.594 59 10,00% 1.531 20
SUD- 09 BUJONIS RES.- MAS BALMANYA 6.869 20,00% 1.374 18 10,00% 687 9
SUD- 10 ENAMORATS 7.776 20,00% 1.555 20 10,00% 778 10
SUD- 11 MAS BALMANYA SUD 3.968 20,00% 8 10,00%
SUD- 12 SANT AMANÇ 7.472 20,00% 14 10,00%
SUD- 14 MAS BALMANYA 2.288 22 1.144 15
SMU- 01 PORTA NORD 5.910 20,00% 1.182 15 10,00% 591 8
SMU- 02 QUATRE ARBRES 11.817 20,00% 2.363 30 10,00% 1.182 15
SMU- 04 CTA. GIRONA/ EIXAMPLE 5.485 20,00% 1.097 14 10,00% 549 7
SMU- 05 VISTA ALEGRA NORD 3.344 20,00% 669 6 10,00% 334 4
SMU- 06 HUGUET NORD 3.788 20,00% 758 10 10,00% 379 5
SMU- 07 HUGUET CENTRE 9.350 20,00% 1.870 24 10,00% 935 12
SMU- 08 HUGUET SUD 3.641 20,00% 728 9 10,00% 364 5
SMU- 10 TUEDA 9.100 20,00% 1.820 23 10,00% 910 12
SMU- 12 ENTORNS INSTITUT GAZIEL 11.039 20,00% 2.208 28 10,00% 1.104 14
SMU- 13 PUIG DE LA RÚPIA 24.916 20,00% 4.983 64 10,00% 2.492 32
SMU- 14 ACCÉS CEMENTIRI 4.770 20,00% 954 12 10,00% 477 6
SMU- 15 CARRETERA DE TOSSA 2.400 20,00% 480 6 10,00% 240 3
SMU- 16 CALA SANTS 29.453 20,00% 5.891 75 10,00% 2.945 37
SMU- 20 PLAÇA DEL SÒL 4.000 10,00% 400 5 10,00% 400 5
SMU- 21 PLAÇA DEL PUIG 2.800 10,00% 280 4 10,00% 280 4
SMU- 22 BIBLIOTECA/ SARFA 3.100 10,00% 310 4 10,00% 310 4
SMU- 25 CAN SERRA 3.375 20,00% 675 9 10,00% 338 4
SMU- 27 AGGLOTAP (PAU) 4.193 20,00% 839 12 10,00% 419 6
SMU- 28 MASCANADA LLEVANT 5.100 20,00% 1.020 13 10,00% 510 7
SMU- 30 CARRER ROSSELLÓ 3.793 20,00% 759 10 10,00% 379 5
SMU- 32 SANT POL MITJÀ 10.248 25,00% 2.562 33 10,00% 1.025 13
SMU- 35 TRACHSLER CARRETERA GIRONA 1.645 20,00% 329 4 10,00% 165 2
SMU- 39 LES PENYES 3.556 20,00% 711 9 10,00% 356 5
SMU- 41 LES VETLLADORES 2.000 20,00% 400 5 10,00% 200 3

TOTAL 288.931 20,37% 58.851 758 12,71% 36.716 467

HABITATGE ASSEQUIBLE EN SECTORS AMB HABITATGE DE NIOVA IMPLANTACIÓ
PROTEGIT CONCERTAT
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A.6) AGENDA 
D’acord amb el marc legal vigent correspon a l’Agenda, quan no es disposa del programa 
d'actuació urbanística, la determinació de les prioritats i de les previsions temporals 
relatives a l'execució de les determinacions del pla d'ordenació urbanística municipal 
En aquest sentit, l’Agenda estableix la programació temporal i els indicadors de 
creixement, població, recursos, desenvolupament econòmic i social del sistema urbà i 
disponibilitat de recursos hídrics i energètics, als quals s'ha d'ajustar l'execució de les 
actuacions previstes i, en especial, el desenvolupament del sòl urbanitzable.  

L’execució de les determinacions de la MP-POUM venen recollides en el conveni 
urbanístic subscrit amb la propietat que es tramita conjuntament amb la present MP-
POUM. 

 
 
 
A.7) MEMÒRIA ECONÒMICA 
 
1. Introducció 
 
1.1. Aspectes generals 
El present expedient es refereix a la modificació d’una figura de planejament urbanístic 
l’objectiu de la qual és transformar les condicions d’ordenació d’un sector i, de manera 
complementària, reajustar puntualment unes alineacions viaries, amb les corresponents 
afectacions, per tal d’ajustar-se a les noves previsions. 
 
1.2. Marc Legal 
L’article 59 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en el seu punt 1e), s’estableix que els 
plans d’ordenació urbanística municipal han de contenir l’agenda i l’avaluació econòmica i 
financera de les actuacions a desenvolupar; en el mateix sentit, figura a l’article 76.3 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
D’altre banda, segons es recull a l’article 59.3d) del TRLUC i a l’article 15.4 del text refós 
de la Ley de Suelo , l’informe de sostenibilitat econòmica forma part de la documentació 
obligatòria dels diferents planejaments urbanístics. 
 
 
2. Informe de sostenibilitat econòmica. 
 
2.1.  Aspectes generals 
L’informe de sostenibilitat econòmica ha de contenir la justificació de la suficiència i 
adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l’impacte de les 
actuacions previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la 
implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels 
serveis necessaris.  
És en aquest sentit, que l’informe de sostenibilitat econòmica es limitarà a ponderar 
exclusivament aquells aspectes més significatius amb transcendència econòmica, en 
relació amb el seu impacte respecte de les finances públiques de les administracions 
responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i la prestació dels 
serveis necessaris. 
De tota manera, més enllà d’aquests aspectes i del contingut del present informe, cal 
tenir present que un aspecte essencial que es planteja a la present modificació és el de 
obtenir per a aquest àmbit de la ciutat unes noves dotacions públiques l’interès de les 
quals van més enllà del propi àmbit, amb la voluntat d’incidir a l’entorn urbà més 
immediat. 
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Ateses les característiques de la present MP-POUM, el present informe de sostenibilitat 
econòmica fa referència exclusivament a l’àmbit del sector SMU-27. 
 
 
2.2. Ingressos 
En relació als ingressos, únicament es tenen en compte aquells amb major incidència; pel 
que fa als impostos directes, l’IBI, (Impost sobre béns immobles) i, pel que fa als 
impostos indirectes, l’ ICIO, (Impost de construccions, instal·lacions  i obres). 
Pel contrari, no es tenen en compte ni les taxes –atès que la seva lògica és el 
finançament de la prestació d’un determinat servei- ni els possibles ingressos de capital; 
de manera similar s’actuarà pel que fa a les despeses. 
 
Pel que fa a l’IBI, Impost de Béns Immobles,  caldria contemplar l’increment que, en 
el rendiment d’aquest impost, suposaria l’existència de nous habitatges i locals totalment 
acabats, sense considerar els possibles canvis en el valor del sòl. Aquests valors s’anirian 
aplicant amb un decalatge dels anys a mesura que s’anessin acabant i donat l’alta les 
diferents edificacions. 
 
En el moment de redactar la present memòria, els imports recaptats de l’IBI de les dues 
finques cadastrals és, aproximadament, d’uns onze mil euros. 
 
A l’hora d’estimar el rendiment d’aquest impost, considerarem el valor mig d’una finca. 
Segons dades de IDESCAT per l’any 2012,la quota mitjana per rebut és de 442,9€/ut. 
 

Últim any de 
valoració 
cadastral urbà 

Rebuts Base imposable 
(milers 
d'euros)

Quota 
íntegra(euros 

Base imposable/ 
Rebut(euros 

Quota íntegra/ 
Rebut(euros 

1.990 24.151 976.534 10.741,874 40.267,80 442,90
Font: IDESCAT 
 
Als efectes del present estudi, es considera que l’actuació del sector comportaria la 
creació d’un total de 54 unitats, equivalents als 47habitatges i a una previsió d’uns 
7establiments o locals amb altres usos (considerant una superfície mitjana d’uns 
200m2/local), sense tenir en compte els aparcaments que podrien estimar-se en uns 75 
unitats. 
Fent una estimació dels valors cadastrals mitjans per a les diferents tipologies 
d’habitatges (habitatge lliure i habitatge protegit) i dels locals comercials, i tenint en 
compte que l’actual quota de l’IBI és del 1,0111%,  es pot considerar un rendiment de 
l’IBI, una vegada completada tota l’actuació, d’uns 27.000€/any. 
 
Aquest import representaria, per tant, un increment aproximat d’una vegada i mitja en relació a 
l’actual rendiment de l’Impost. 
 
 
En relació a ICIO,Impost de construccions i obres, es contemplarà la construcció dels 
47habitatges i dels locals i diferents establiments (amb un total de 5.649m2 de sostre) 
també, en aquest cas, sens tenir en compte el tema de la construcció sota la rasant.. 
L’estimació del rendiment de l’impost es fa a partir dels valors estimats dels costos de 
construcció dels edificis plurifamiliars i dels locals comercials segons les dades de 
l’avaluació econòmica del present estudi; a aquesta base imposable s’hi aplica l’actual 
quota del 3,9%. 
S’ha tingut en compte una possible bonificació del 25% pels habitatges de PO i, així 
mateix, la no aplicació d’aquest impost al 10% de l’aprofitament corresponent a 
l’administració actuant. 
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D’acord amb aquestes dades, es considera un rendiment de l’ICIO, una vegada 
completada tota l’actuació, d’un import aproximat  de 142.957,62€. 
 
Tant en un cas com a l’altra, s’ha estudiat la variació que, pels dos impostos considerats, 
suposa la present modificació puntual en relació a les previsions que es feia en el vigent 
POUM. Aquesta variació és conseqüència del canvi d’ús plantejat i dels diferents mòduls i 
valors considerats en un o altre cas. 
 
2.3. Despeses 
Com a punt de partida, cal tenir en compte que les despeses a analitzar fan referència, 
simplement, a les de caràcter corrent, sense tenir en compte les d’inversió que poguessin 
donar-se. 
 
De tota manera, cal tenir present que, amb la proposta de la present modificació del 
POUM, pertocaria a l’Ajuntament assumir determinades despeses d’inversió, en part pel 
que fa referència a la urbanització pròpiament dita (que es limitaria a la formació del 
passeig  del carrer d’en Rufo i l’ampliació de les altres voreres i a l’arranjament dels 
espais lliures) i en part pel que fa a l’adequació dels espais d’equipament que s’obtenen 
de la present modificació. 
 
 
En relació a les despeses corrents, es fa difícil quantificar els increments que suposaria el 
desenvolupament d’aquest sector per a les finances públiques, tenint en compte la seva 
situació urbana. 
Als efectes del present estudi es considera la ràtio despesa corrent/habitant com la 
referència a tenir en compte a l’hora d’avaluar l’increment de la despesa una vegada 
completada l’actuació. 
Partint de la població de l’any 2014, de 21.810 habitants i, considerant  una ocupació 
mitjana de 2,5 persones/ habitatge, el desenvolupament i la plena ocupació d’aquest 
sector podria comportar a l’entorn d’uns 117 nous habitants; això suposaria un increment 
a l’entorn d’un 0,55% de la població total del municipi. 
 
Donada la situació urbana del sector, en una àrea central del municipi on ja es donen la 
pràctica totalitat dels serveis públics, es considera que la incidència d’aquesta població 
respecte l’increment efectiu dels costos de manteniment generals no hauria de superar, 
per la banda alta,  un percentatge a l’entorn del 33% en relació de l’increment de la 
mateixa població respecte del total. 
D’acord amb el pressupost municipal de 2011, l’import total pels conceptes de 
reparacions, manteniment i conservació representa uns 4,210M€ (sense considerar 
aquells serveis que, com la recollida i gestió de residus o el manteniment del 
clavegueram, estan finançats per  les corresponents taxes).  
Per tant, als efectes del present informe, s’estima en 11.577€/any (4.210.000x 0,55%x 
50%) l’increment anyal dels costos de reparacions, manteniment i conservació que 
suposaria respecte de les despeses actuals per aquests conceptes. 
 
2.4. Conclusions 
A partir de les estimacions d’ingressos i despeses i amb les criteris esmentats 
anteriorment, s’ha confeccionat el quadre següent: 

CONCEPTES Cost const. Estim. PEM Previsió Quota Bonificació Quota PREVISIÓ
(m2st) (€/m2st) (€/m2st) PEM tributària final ICCIO

Habitatge lliure 2.934,40 1.100,00 825 2.420.880,00 3,90% 0,00% 3,90% 94.414,32
Habitatge de Protecció Oficial 838,40 800,00 600 503.040,00 3,90% 25,00% 2,93% 14.713,92
Habitatge Concertat 419,20 900,00 675 282.960,00 3,90% 25,00% 2,93% 8.276,58
Local 1.456,00 600,00 450 655.200,00 3,90% 0,00% 3,90% 25.552,80
DESPESES DE CONSTRUCIÓ TOTALS 5.648,00 3.862.080,00 142.957,62
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Com a conclusió del present informe, a la vista del quadre anterior i amb independència 
d’aquells impostos que, com l’ICIO, responen a un moment determinat, es demostra la 
sostenibilitat econòmica de les previsions del present document en relació a l’impacta de 
les actuacions previstes respecte les finances de l’Ajuntament, com a responsable de la 
implantació i manteniment de les infraestructures i de la prestació dels serveis. 
 
 
3. Avaluació econòmica- financera 
 
3.1. Aspectes generals. 
L’avaluació econòmica i financera ha de contenir l’estudi i justificació de la viabilitat del 
planejament, amb l’estimació del cost econòmic de les actuacions previstes, la 
determinació del caràcter públic o privat de les inversions necessàries per a l’execució del 
pla, les previsions de finançament públic, si fos el cas, i l’anàlisi de la viabilitat financera 
de les actuacions derivades de l’execució del pla. 
Ateses les característiques de la present MP-POUM, la present avaluació econòmico- 
financera es refereix, bàsicament, a l’àmbit del sector SMU-27. Pel que fa a les finques 
de l’entorn que resulten afectades per la present modificació, tenint en compte que no 
formen part de cap àmbit de gestió, caldrà obtenir-les per expropiació. En aquest sentit, 
l’execució de les determinacions del nou planejament i el seu finançament formaran part 
de les inversions periòdiques municipals i quedaran integrades en el marc general previst 
a l’estudi econòmic del POUM 
 
3.2. Les previsions del POUM-2006 
L’avaluació econòmica- financera del POUM partia de les limitacions que té l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Guíxols a l’hora de finançar les noves inversions previstes, malgrat es 
constatés en el propi document la situació d’estalvi net positiu i del relativament baix 
nivell d’endeutament municipal. en el moment de redactar-se el pla. 
En tot cas, les limitacions legals en relació a un major endeutament i la impossibilitat 
d’acudir a la venda de patrimoni pel finançament de noves inversions, portava a afirmar 
que, difícilment, es podria plantejar que la inversió municipal es destinés majoritàriament 
a les despeses derivades del desenvolupament de les previsions del POUM. En 
conseqüència, en la redacció del POUM es va treballar acuradament en la definició d’uns 
àmbits de planejament derivat que integressin la totalitat de les actuacions proposades i 
en garantissin la seva viabilitat econòmica.  
D’aquesta manera, el POUM plantejava que els diferents sectors assumissin operacions 
d’interès públic encara que anessin més enllà de les cessions i càrregues d’urbanització 
exclusivament necessàries per al seu propi desenvolupament:  
 
Seguint aquesta lògica es deia que correspon als àmbits de planejament derivat assumir 
la inversió prevista en el POUM i, per això, l’estudi de la seva viabilitat econòmica- 
financera ha de ser especialment important. 

Ing/desp Ing/desp
ocasionals periòdics

ESTIMACIÓ INGRESSOS
ICIO 142.957,62
IBI 26.920,95
Altres

RESUM INGRESSOS TOTALS 142.957,62 26.920,95
ESTIMACIÓ DESPESES

Despeses de reparació, manteniment i conservació 11.577,00
Altres

RESUM DESPESES TOTALS 0,00 11.577,00

SALDO FINAL SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 142.957,62 15.343,95
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En aquest sentit, el POUM establia  els factors a tenir en compte a l’hora de calcular el 
valor residual del sòl que eren els següents:  

Valor residual del sòl = Aprofitaments – Càrregues – Benefici  
Els aprofitaments es calcularien a partir de les repercussions del sòl net (un cop finalitzat 
el procés de transformació urbanística) en funció dels usos i distingint diferents nivells 
segons la ubicació de les promocions, diferenciant els aprofitaments residencial, 
d’habitatge protegit, d’habitatge concertat, d’ús comercial i d’ús industrial; en els sectors 
en que és d’aplicació la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic aquest ha estat 
descomptat. 
Al seu torn, el POUM especificava que el  concepte de càrregues inclouria  

“les despeses d’urbanització (tant de vials, com d’espais públic i de regeneració 
d’espais rurals). En el cas de sectors amb l’obligació de construir un gran nombre 
de places d’aparcaments suplementari en zones on la venta d’aquests 
aparcaments no està assegurada, el cost de construcció dels aparcaments ha 
estat considerat en les càrregues. En tots els sectors, s’ha tingut en compte un 
12% del cost de la urbanització en concepte de despeses de gestió. També s’ha 
tingut en compte el dret de reallotjament dels residents en aquells sectors que 
afecten edificacions existents, així com les indemnitzacions d’aquestes edificacions 
i de l’eventual trasllat d’algunes activitats”. 

També inclouria el cost financer de l’operació, calculat a partir d’un interès del 6% sobre 
dos anys i establia uns valors de repercussió i uns costos unitaris d’urbanització. 
L’estudi econòmic del POUM plantejava que els beneficis i càrregues dels diferents 
sectors s’havien equilibrat de manera que el valor residual del sòl brut es correspongui 
amb la situació de l’àmbit en funció en el planejament vigent, d’acord amb el quadre 
següent: 

Tipus de sòl segons el planejament vigent Valor residual del sòl (€/m2) 
Sòl urbà amb aprofitament elevat > 300 
Sòl urbà amb aprofitament reduït > 200 
Sòl rústic > 50 

 
3.3. Criteris generals 
El present estudi econòmic- financer de la Modificació Puntual del POUM sector SMU-17 
segueix el mateix esquema que el establert pel POUM per a cada sector i així pel càlcul 
del valor residual del sòl s’han tingut en compte els següents factors: 

Valor residual del sòl = Aprofitaments – Càrregues – Benefici  
Tanmateix, el temps transcorregut des del procés d’elaboració del POUM i la caiguda del 
mercat immobiliari, obliguen a un replantejament de les referències a l’hora de definir 
uns valors de repercussió i els costos unitaris d’urbanització. 
En aquest sentit, s’ha confeccionat una nova taula on s’hi recullen els valors de 
repercussió i els costos d’urbanització considerats en el present estudi, tenint en compte 
tant la situació del mercat i l’actualització de valors com els criteris de la legislació vigent 
en matèria de valoracions. 
Per major cautela es defineixen uns valors mitjans, tant pel que fa a l’habitatge com als 
altres usos. 
Els valors proposats són, pel que fa als habitatges, significativament més baixos que els 
que preveia el POUM-2006 i, pel contrari, s’ha incrementat la previsió dels costos 
d’urbanització. 
 
Els valors de repercussió s’han obtingut de l’anàlisi d’ofertes consultades mitjançant el 
cercador Goolzoom i de la comparació amb les dades del gremi de promotors, havent-se 
estimat, per cada tipologia de producte immobiliari, els costos corresponents de 
construcció.  
A partir d’aquestes referències, i aplicant el mètode residual estàtic, s’obtenen els 
següents valors de repercussió 

VALOR DE REPERCUSSIÓ  DEL SÒL €/m2 st
Habitatge lliure  350
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Pel que fa als costos d’urbanització estimats, són els que figuren al quadre adjunt; cal dir 
que, en el cas de mantenir-se l’ordenació del POUM, les obres d’urbanització serien molt 
reduïdes, atès que no es modifica la vialitat existent; en aquest sentit els costos  unitaris 
considerats s’han reduït en un 50%: 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Estudi econòmic financer 
L’aplicació concreta dels valors de repercussió i dels costos d’urbanització figura al 
quadre següent en el que, també, s’ha considerat un cost financer del 3% i un període 
d’execució de l’actuació de 5 anys. 
De manera paral·lela, i mantenint la mateixa metodologia del POUM es planteja l’anàlisi 
comparativa entre el rendiment econòmic derivat de l'ordenació vigent i el que resulta de 
la nova ordenació. 
 

 
 
En el cas del present sector, d’acord amb el resum que figura al quadre esmentat, resulta 
una estimació del valor residual del sòl de 577.618,96€ en el cas d’aplicació dels 

Aprofitaments m2 €/u. € m2 €/u. €
Habitatge lliure mig 350,00 0,00 2.934,40 350,00 1.027.040,00
Habitatge protegit 66,00 0,00 838,40 66,00 55.334,40
Habitatge concertat 275,00 0,00 419,20 275,00 115.280,00
Locals en planta baixa mig 5.648,00 160,00 903.680,00 1.456,00 160,00 232.960,00
Total aprofitament 903.680,00 1.430.614,40
10% ajuntament 0,10 0,00 0,10 0,00
Total aprofitament Privat 903.680,00 1.430.614,40

Costos m2 €/u. € m2 €/u. €
Urbanització vials 464,00 75,00 34.800,00 1.246,00 150,00 186.900,00
Urbanització espais lliures 1.305,00 32,50 42.412,50 672,00 65,00 43.680,00
Enderrocs 4.255,00 15,00 63.825,00 1.500,00 30,00 45.000,00
Total costos d'urbanització 141.037,50 275.580,00
Gestió (12%) 0,12 16.924,50 0,12 33.069,60
Indemnitzacions 750,00 0,00 750,00 0,00
Inversió 157.962,00 308.649,60
Anys de desenvolupament 5,00 5,00
Cost financer (3% anual) 0,03 23.694,30 0,03 46.297,44
Total cost 181.656,30 354.947,04

Diferència aprofitaments-costos 722.023,70 1.075.667,36
Benefici (20%) 144.404,74 215.133,47
Valor residual del sòl 577.618,96 860.533,89
Repercusió sobre sòl privat inicial 4.719,00 122,40 4.719,00 182,36

Total àmbit 5.648,00
Terrenys públics inicials 929,00
Terrenys privats inicials 4.719,00

577.618,96
860.533,89

INCREMENT DE L'APROFITAMENT 282.914,93 48,98%

Equivalència cessió del 10% de l'aprofitament 28.291,49

APLICACIÓ PROPOSTA MP-POUM

DIFERENCIAL DEL VALOR RESIDUAL DEL SÒL
APLICACIÓ PARÀMETRES P.O.U.M.

APLICACIÓ PARÀMETRES P.O.U.M. APLICACIÓ PROPOSTA MP-POUM

Habitatge protegit 66
Habitatge concertat 275
Locals en planta baixa en conjunt (mig i alt) 160

COSTOS URBANITZACIÓ Є/m2
Urbanització vials 150
Urbanització espais públics 65
Enderrocs 40
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paràmetres del POUM i de 860.533,89€ en el cas d’aplicació dels nous paràmetres 
proposat a la present modificació. 
 
 
3.5. Conclusions 
La conclusió de l’estudi econòmic comparatiu és que resultaria un increment teòric de 
l’aprofitament de 282.914,93€ entre l’ordenació vigent i la que resulta de la present 
modificació i, per tant, el valor equivalent del 10% d’aquest increment seria de 
28.291,49€. 
 
 
 

SANT FELIU DE GUÍXOLS, desembre   2015. 
 
 
 

JOAN ALBESA i PONCET, arq. 
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Annex. 1. Quadres generals 
 

 
 

 
 

 
 

 

QUADRE Nº 1. POUM VIGENT: CARACTERÍSTIQUES DEL SECTOR (SMU-27). DISTRIBUCIÓ DE SUPERFÍCIES
QUALIFICACIÓ DEL SÒL %

ILLES (parcials) (agrupades) (s. total)

Superfície total del sector 5.648,00
SUPERFÍCIE COMPUTABLE DEL SECTOR 5.648,00
Sòl públic 1.769,00 31,32%

Vialitat
Existent 464,00

Espais lliures 1.305,00
Espai lliure existent 1 465,00

Espai lliure i/o equip. (nova cessió sg. POUM) 2 840,00

Sòl privat 3.879,00 68,68%
Zona edificable Illa 1 2.715,00

Illa 2 1.164,00
Total zona edificable 3.879,00

Superfícies

QUADRE Nº 2.PROPOSTA DE MODIFICACIÓ: QUADRE DE SUPERFÍCIES  DE LA NOVA ORDENACIÓ A L'ÀMBIT DE L'ANTERIOR SECTOR SM
(les referències a les illes corresponen a les que figuren al plànol d'ordenació)

Parcials

ESPAIS PÚBLICS 4.192 74,22%

ESPAI LLIURE (EL1) 1.089 74,79%

2a 249
2b 168
3 672

EQUIPAMENT PÚBLIC (EP) 2.036 139,84%

4a 1.565
4b 471

VIALITAT (V) 1.067 73,28%

1a 99
1d 131
5a 837

ESPAIS PRIVATS 1.456 25,78%

ZONA ILLA DE CASES (Clau 6f) 1.456 100,00%

6 1.456

TOTALS 5.648 5.648 387,91% 5.648 100,00%

Agrupades Conjunt

QUADRE Nº 3. COMPARACIÓ CARACTERÍSTIQUES DEL NOU POLÍGON EN RELACIÓ AMB EL SECTOR SMU-27 DEL POUM
REFERIDES A L'ÀMBIT DE L'ANTERIOR SECTOR SMU-27

SEGONS SEGONS DIFERÈNCIES
POUM MP- POUM

Sòl públic 1.769,00 4.192,00 2.423,00
Espais lliures 465,00 1.089,00 624,00
Espais llliures i/o equipament 840,00 2.036,00 1.196,00
Vialitat 464,00 1.067,00 603,00

Sòl privat 3.879,00 1.456,00 -2.423,00
Zona edificable 3.879,00 1.456,00 -2.423,00

TOTAL ÀMBIT DE REFERÈNCIA 5.648,00 5.648,00 0,00

Sostre 5.648,00 5.648,00 0,00
Industrial, comercial 5.648,00 1.456,00 -4.192,00
Habitatge 4.192,00 4.192,00

Nombre d'habitatges 0,00 47 47
Ús Industr. i altres Habitat. I altr.

QUADRE Nº 4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ: CARACTERÍSTIQUES DEL NOU POLÍGON PA-33. DISTRIBUCIÓ DE SUPERFÍCIES
QUALIFICACIÓ DEL SÒL %

ILLES (parcials) (agrupades) (s. total)

Superfície total del polígon 3.374,00
SUPERFÍCIE COMPUTABLE DEL POLÍGON 3.374,00
Sòl públic 1.918,00 56,85%

Vialitat 1.246,00
Vialitat 5 1.246,00

Equipament públic 0,00
Equipament públic

Espais lliures 672,00
Espai lliure 3 672,00

Sòl privat 1.456,00 43,15%
Zona edificable 6 1.456,00

Total zona edificable 1.456,00

Superfícies
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QUADRE Nº 5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ: ESTUDI DEL SOSTRE EDIFICABLE
PB P1 P2 P3 P4 TOTAL

Zona edificable 1.456,00 1.456,00
Edifici A 472,00 472,00 472,00 145,00 1.561,00
Edifici B 276,00 276,00 276,00 276,00 1.104,00
Edifici C 509,00 509,00 509,00 0,00 1.527,00

SOSTRE TOTAL 1.456,00 1.257,00 1.257,00 1.257,00 421,00 5.648,00
Usos NO residencials 1.456,00 1.456,00
Usos Residencials 4.192,00 4.192,00

Edificabilitat bruta 1,6740
Edific.  neta parcel·la edificable 3,8791

QUADRE Nº 6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ: CARACTERÍSTIQUES DEL SECTOR. DISTRIBUCIÓ DE SOSTRES. RESERVES HPP
QUALIFICACIÓ DEL SÒL Superfícies % %

Índex edif. (parcials) (agrupades) (s.sostre total) (s.sostre hab.)

SUPERFÍCIE COMPUTABLE DEL POLÍGON 3.374,00
Edificabilitat bruta (m2st/m2s) 1,674 5.648,00

Sostre edificable

Sostre altres usos 1.456,00 25,78%
Sostre residencial habitatges 4.192,00 74,22%
Sostre HL (total lliure) 2.934,40 70,00%
Sostre HP (total protecció) 1.257,60 30,00%
Sostre HPO (protecció Especial) 0,00
Sostre HPO (protecció General) 838,40
Sostre HPO (protecció Concertat) 419,20

TOTAL SOSTRE EDIFICABLE 5.648,00 100,00% 100,00%

Sostres

QUADRE Nº 7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ: CARACTERÍSTIQUES DEL SECTOR. DISTRIBUCIÓ D'HABITATGES
QUALIFICACIÓ DEL SÒL Superfícies % %

(parcials) (agrupades) (s.hab. total) (s.hab. HP)

SUPERFÍCIE COMPUTABLE DEL SECTOR 3.374,00
Densitat bruta (hab/ha) 140 47

Categories d'habitatge
Nº habitatges HL (total lliure) 29 62,03%
Nº habitatges HP (total protecció) 18 37,97%

TOTAL NOMBRE D'HABITATGES 47 100,00%

Nº habitatges

QUADRE Nº 8. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ: COMPROVACIO RESERVES DE SÒL
Article 100.3TRLUC    *  reserva mínima de 22,5 m² per cada 100 m² de sostre residencial per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics

amb un mínim de 15 m² de sòl per cada 100 m² de sostre residencial a zones verdes i espais lliures públics
* reserva per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics de 7,5 m² de sòl per cada 100 m² de sostre destinat a altres usos.

RESERVES MÍNIMES PER A SISTEMES (Sg. Art 100.-3 TRLUC)
Sostre residencial 4.192,00 Reserva sistemes 943,20 Espai lliure 628,80 Altres 314,40
Sostre altres usos 1.456,00 Reserva sistemes 109,20 Espai lliure 0,00 Altres 109,20

TOTAL 1.052,40 628,80 423,60
RESERVES PER A SISTEMES SEGONS PROPOSTA
Reserves Conjunt 3.125,00 Espai lliure 1.089,00 Equipament 2.036,00

TOTAL 3.125,00 1.089,00 2.036,00
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Annex. 2. Estructura de la propietat 
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FINQUES CADASTRALS FINQUES REGISTRALS

2563201EG0226S0001XA 5554 Titular: Titulars: Titulars:

5555 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols Agnes i Pierre Estriche de Baracé, 3/4 parts indivises plena propietat

Títol: Acta cessió (annex III) per meitats indivises, son titulars Son titulars Agnes i Pierre Estriche de Baracé

data: 18/12/2015 pendent d'inscripció 100% de la plena propietat. Títol: Herència

en el Registre de la propietat Títol: 3/4 parts indivises per herència Data: 05/09/2008

Data: 05/09/2008

Títol: 1/4 part indivisa per permuta Titulars: 

Data: 16/12/2011 1/4 part indivisa de la plena propietat 

és titula Agglotap, S.A

Títol: compravenda

Data: 20/02/2002

2663401EG022650001XA 4010 Titulars: Titulars: Titulars:

Agnes i Pierre Estriche de Baracé, per Agnes i Pierre Estriche de Baracé, per Agnes i Pierre Estriche de Baracé, per

meitats indivises, son titulars del 100% meitats indivises, son titulars del 100% meitats indivises, son titulars del 100%

de la plena propietat de la plena propietat de la plena propietat

Títol: Herència Títol: Herència Títol: Herència

Data: 05/09/2008 Data: 05/09/2008 Data: 05/09/2008

ACTUALITAT - GENER 2016 FEBRER 2011 - ABRIL 2015 ABRIL 2010 - FEBRER 2011

Art. 99.1 TRLUC: ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT I CANVIS EN ELS DARRERS CINC ANYS

IDENTITAT DELS TITULARS I TÍTOLS DURANT ELS 5 ANYS ANTERIORS A L'INICI DE L'EXPEDIENT (ABRIL 2010 - ABRIL 2015)
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Annex. 3. Cessions conveniades d’espai públic 
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NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 
 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Art. 1. Abast. 
La present modificació afecta la totalitat dels espais que formen part del sector SMU-27 
“Agglotap”, tal com figurava a la documentació del POUM de Sant Feliu de Guíxols, 
aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de 4 
de juliol de 2006 (DOGC núm 4678, de 18/07/2006). 
 
Art.2. Contingut. 
La present modificació consta de memòria, normativa, plànols informatius i plànols 
d’ordenació, aquests de caràcter normatiu. 
 
 

TÍTOL II. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES 
 
Art. 3. Afegir un nou article a les NNUU del POUM. 
3.1. S’afegeix un nou article, article 167-bis, a l’apartat corresponent a la zona de cases 
en illa (Clau 6). El redactat d’aquest article és: 
 
Article 167-bis. Subzona clau 6f HPP* de cases en illa amb reserva parcial d’HPP. 
1. Es correspon a l’edificació de l’àmbit del Polígon d’Actuació PA-33 “AGGLOTAP” en la que s’hi 

preveu una reserva del 30% del sostre residencial per Habitatge de Protecció Pública 
2. Les condicions de parcel·lació són les següents: 

Parcel·la mínima Es correspon a la definida  com a zona 
clau 6f HPP* 

3. Les condicions d’edificació són les següents: 
Tipus d’ordenació Volumetria específic, segons figura al 

plànols d’ordenació 
Mitjançant un Pla de Millora Urbana es 
podrà ajustar, concretar i regular la 
composició volumètrica i de façanes 

Sostre màxim sobre rasant Els sostre màxim sobre rasant serà de 
5.649m2st 

Sostre màxim per usos residencials 4.192m2st 
Densitat Màxim 47 habitatges 
Reserva per habitatge de Protecció Pública Sostre habitatge 

concertat 
419, 20m2st 

Sostre habitatge 
protecció 

838,40m2st 

Paràmetres referits 
a l'illa 

Profunditat Edificable Pl. Baixa 
 

Total per a usos no 
residencials. 

Pl. Pis La indicada als plànols 
d’ordenació. 

Alçada reguladora màxima Segons l’art. 75 
Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Les indicades als plànols d’ordenació 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. en usos residencials i 

aparcament. 
3,00 mts. per altres usos. 

· planta pis 2,50 mts. 
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Entresolat de planta baixa No s’admet. 
Cossos sortints oberts a carrer i 
a pati d’illa : balcons 

Segons l’art. 80.. 
Els cossos sortints a pati d’illa hauran de 
complir també amb les determinacions de 
l’art. 78. 

Cossos sortints tancats: 
tribunes 

Segons l’art. 80. amb la limitació d’una 
amplada màxima de 80 cm 
No s’admeten els cossos sortints tancats 
a pati d’illa. 

La longitud màxima per planta resultant de 
la suma de cossos sortints oberts i tancats 
no serà superior, en cap cas, als 2/3 de la 
longitud de façana. 

Material i color de la façana Lliure. 

4. Les condicions d’ús són les següents: 
Usos admesos  En general Habitatge 

Residencial comunitari 
Hoteler. 
Serveis personals excepte usos 
recreatius. 
Comercial. 
Oficines. 
Sanitari i assistencial, excepte clíniques, 
hospitals, sanatoris i similars. 
Docent i cultural 

 Planta baixa No s’admeten els usos residencials, 
habitatge i residencial comunitari 

Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111. 

5. Localització del sostre d’habitatge de protecció pública. 
Habitatge de protecció pública Es concretarà en el projecte d’edificació que es presenti per a la 

concessió de la corresponent llicència d’obres 

 
 
Art. 4. Modificació de l’article 198 de les NNUU del POUM. 
4.1. Es modifica el punt 1 de l’article 198 de les Normes Urbanístiques del POUM, 
eliminant la referència al SMU-27 “Agglotap”·. El redactat d’aquest punt quedaria de la 
següent manera: 

1. El POUM defineix els següents sectors en sòl urbà consolidat, a desenvolupar mitjançant 
un Pla de Millora Urbana: 
 SMU-09 Hotel Eden Roc  
 SMU-19a Camí de Sant Amanç I 
 SMU-19b Camí de Sant Amanç II 
 SMU-23a Carrers Jofre – Llibertat 
 SMU-23b Carrers Jofre – Llibertat II 
 SMU-24 Confluència de les rieres 
 SMU-29 riera de les Comes – Caprabo  
 SMU-31 Carrer Bartrina  
 SMU-33 Carrer Nàpols 
 SMU-34 Carrer Nou de Sant Antoni 
 SMU-36 Entorn Monestir 
 SMU-37 Passeig Rius i Calvet 
 SMU-38 Carrer Josep Calzada 
 SMU-40 Cim Bateries 

4.2. Es modifica el punt 8 de l’article 198 de les Normes Urbanístiques del POUM, 
eliminant la referència al SMU-27 “Agglotap”. 
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Art. 5. Modificació de l’article 200 de les NNUU del POUM. 
5.1. Es modifica el punt 1 de l’article 200 de les Normes Urbanístiques del POUM, afegint 
un nou polígon d’actuació en el sòl urbà consolidat. El redactat d’aquest punt quedaria de 
la següent manera: 

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 
 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-2 

2. Aquest POUM defineix en sòl urbà no consolidat els següents polígons d’actuació: 
 PA-33. AGGLOTAP 

 
5.2. Es modifica el punt 2 de l’article 200 de les Normes Urbanístiques del POUM, afegint 
un nou apartat que al PA-33. El redactat d’aquest nou punt serà el següent: 
 
PA- 33. AGGLOTAP 

Objectius 
Obtenir les cessions d’espais lliures i de vialitat previstes en el planejament. 
Definir i executar les obres d’urbanització  
Paràmetres urbanístics: 
 Superfície total del polígon: 3.374m2 
 Edificabilitat total: 5.648m2 de sostre 
 Índex brut d’edificabilitat: 1,674 m2st/m2s 
 Classificació del sòl: sòl urbà no consolidat 
 Qualificació: zona de cases en illa (clau 6): sub- zona f (clau 6f), amb una superfície de 

1.456m2. 
 Tipus d’edificació: segons volumetria específica. 
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 Condicions d’ordenació i d’edificació les establertes en els plànols d’ordenació per la formació 
d’un edifici compacte, amb característiques i alçades equivalents a les del seu entorn. 
Mitjançant un Pla de Millora Urbana es podrà ajustar, concretar i regular la composició 
volumètrica i de façanes. 

 Parcel·lació: parcel·la única 
 Usos: amb caràcter general, els previstos en el POUM per a la zona 6, excepte a la planta 

baixa, amb un mínim del 25% del sostre edificable, on no s’admetrà l’ús d’habitatge i el 
residencial col·lectiu 

 Densitat d’habitatges: 140hab/ha 
 Nombre màxim d’habitatges edificables: 47 habitatges. Un habitatge per cada 100 m2 de 

sostre destinat a habitatge lliure. Un habitatge per cada 70 m2 de sostre acollit a règim de 
protecció oficial o altres mesures d’estímul d’habitatge assequible. 

 Reserves i cessions de sòl per a sistemes: es destinarà a vialitat i espais lliures els terrenys 
assenyalats en els plànols d’ordenació, equivalents a una superfície aproximada total de 
1.918m2 (el 56,85% de l’àmbit). 

 Reserva per habitatge de protecció pública: es reserva per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública el 30% del sostre residencial de nova creació que equival a un sostre de 
1.257,60m2st, del qual 838,40m2 es destinaran a habitatge de protecció de règim general i 
419,20m2st es podran destinar al règim concertat.  

 Cessió de sòl amb aprofitament: no correspondrà efectuar aquesta cessió atès que, 
mitjançant conveni urbanístic, ja s’ha efectuat prèviament la cessió del 10% de l’increment 
de l’aprofitament urbanístic. 

 
Condicions d’urbanització: seran a càrrec del polígon PA-33 l’execució completa de les obres 
d’urbanització dels vials i espais lliures inclosos dins el seu àmbit, que es concreten en: 
 Formació completa del nou carrer que conforma el límit oest de polígon (que substitueix 

l’actual traçat del carrer Durban) 
 Formació completa de les voreres dels carrers que envolten la illa. 
 Adequació de l’àrea d’espai lliure que delimita la parcel·la privada respecte l’Avinguda de 

Canàries. 
 Per a la definició d’aquests obres es redactarà un projecte d’urbanització conjunt. 
 La realització de les obres d’urbanització no serà exigible als propietaris fins a la sol·licitud de 

la llicència d’obres. 
 Sanejament:  d’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de 31 d’agost de 2015 i 

cas que fos necessària la instal·lació d’un sistema de depuració propi del sector, el projecte 
d’edificació haurà de preveure’l dins la mateixa  parcel·la i de manera integrada a la futura 
edificació i a les seves instal·lacions i serveis propis. 
No obstant això, en el tràmit de comunicació del projecte d’urbanització pe l’Ajuntament, 
l’Agència avaluarà si pot ser viable la connexió del sector al sistema públic de sanejament i, 
en cas afirmatiu, admetrà la subscripció del Conveni de sanejament. 
Tant si es subscriu el conveni com si s’ha d’optar per a la construcció d’un sistema de 
sanejament autònom, caldrà incloure en el projecte d’urbanització el cost total de la solució 
global del sanejament d’acord amb l’article 120.1a) del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, per tal que formi part de les despeses a assumir 
pels propietaris. 

Condicions de gestió:  
 El sistema d’actuació serà per reparcel·lació, modalitat compensació bàsica. 
 Les cessions de terrenys per a sistemes, vialitat i espais lliures, es cediran en el moment de 

l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació o, en tot cas, prèviament a l’atrogament 
de la llicència d’obres 

 La localització concreta dels sostre reservat per a l’habitatge de protecció pública en el 
conjunt edificat es concretarà en el projecte d’edificació. 

 Pel que fa als terminis obligatoris per a l’inici i l’acabament dels habitatges de protecció 
pública, d’acord amb el que fixa el punt 2h de l’article 68 del RLU. s’estableixen en 2 anys 
per a l'inici de les obres, a comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys 
per a llur finalització, a comptar des de la data d'atorgament de la llicència d'obres. 

 
Altres disposicions: 
 Aquest sector ve regulat per un conveni urbanístic. 
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PLÀNOLS 
 
 

I-1.  Plànol d’informació: SITUACIÓ I ORTOFOTO 
I-2.  Plànol d’informació: ORDENACIO SEGONS P.O.U.M. 2006 
I-3.  Plànol d’informació: EDIFICACIONS EXISTENTS, PLÀNOL CADASTRAL I 
ORDENACIO SEGONS POUM. 
O-4.  Plànol d’ordenació: ORDENACIO SEGONS MODIFICACIÓ DEL P.O.U.M. 
O-5.  Plànol d’ordenació: PROPOSTA D’ORDENACIÓ 1: alienacions, zonificació 
divisió poligonals i urbanització. 
O-6.  Plànol d’ordenació: PROPOSTA D’ORDENACIÓ 2: condicions d’edificació. 
C-7.  Plànol comparatiu: ORDENACIÓ SG. POUM VIGENT I SG. PROPOSTA DE 
MOD. PUNTUAL. 
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