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MEMÒRIA 
 

A1).ASPECTES GENERALS 
 
1. Objecte 
L’objecte de la present modificació és millorar les condicions d’accessibilitat i 
d’implantació del nou sector d’activitat econòmiques SUD-03 “Bujonis Industrial Nord”,  
de manera que permeti assolir les estratègies que planteja el POUM a l’àmbit de la “Porta 
Nord”, així com ajustar les condicions d’ordenació i la definició dels espais públics del 
propi sector. 
 
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 tres àrees diferenciades: 
• La peça de sòl urbà consolidat destinada a espai lliure situada a l’oest de la carretera 

C-65, al costat de la rotonda d’enllaç amb la Ronda Nord; es tracta d’una peça de 
forma triangular delimitada per la pròpia carretera C-65, l’altra carretera de Mas 
Trempat i, pel nord, pel límit amb el sòl no urbanitzable. La seva superfície és de 
11.786m2. 

• L’àmbit definit en el POUM com el sector SMU-03 “Bujonis Industrial Nord”, delimitat 
entre la carretera de Mas Trempat, al nord, i la carretera de Pedralta, al sud, que 
afronta amb l’àrea comercial de Bujonis i el sector SMU-02 “Quatre Arbres” a l’est i, 
per la banda oest, amb el sòl no urbanitzable. Entre les noves illes industrials 
previstes i el sòl no urbanitzable, s’hi situa la reserva d’espai lliure que planteja el 
POUM per tal de preservar el valor medioambiental del bosc d’en Rabell.  
Segons el POUM, la superfície d’aquest sector és de 88.854m2; tanmateix, segons la 
topografia de detall elaborada, tenint en compte les característiques del terreny i 
l’estructura de la propietat, la superfície final és de 92.028,51m2, amb un increment 
del 3,57%. 

• Una petita porció de sòl no urbanitzable, de 595m2 de superfície, que forma una falca 
entre els límits del sòl urbà consolidat i del sector SMU-03. 

La superfície aproximada de l’àmbit d’actuació és de 104.409,517m2. 
 

 
 

   
Visió aèria de l’inici del nou accés previst, a la rotonda de la carretera C-65, i del tram final, a la carretera del 
mas Trempat. 
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Visió aèria conjunta de l’àmbit d’actuació i de l’àrea urbana més propera, dels creixement a la banda nord de la 
ciutat. 

 
4. Contingut  
La present modificació del POUM està formada pels documents següents: 
 
MEMÒRIA 
A1).ASPECTES GENERALS 

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

A2).MEMÒRIA INFORMATIVA 
6. Antecedents. 
7. L’estructura de la propietat 
8. Planejament vigent i/o normativa de referència. 

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

9. 1. L’encaix urbà 
9.1.1. Les previsions del POUM 
9.1.2. La proposta de la modificació puntal del l POUM 

9. 2. L’estructura viària 
9.2.1. Les previsions del POUM 
9.2.2. La proposta de la modificació puntal del l POUM 

9. 3. Els espais públics 
9. 4. L’activitat econòmica 

10. Objectius de la proposta 
11. Descripció general de la modificació del P.O.U.M. 
12. Justificació de la modificació del P.O.U.M. 

12.1. Aspectes generals.  
12.2. Modificació dels paràmetres urbanístics. 
12.3. Anàlisi conjunta de les reserves d’espais per a sistemes a l’àmbit de la 
present modificació puntal. 

12.3.1. Aplicació de les determinacions del POUM vigent pel que fa a les 
reserves per a sistemes. 
12.3.2. Reserves per a sistemes segons la proposta de modificació del 
POUM 
12.3.3. Comparació entre les reserves per a sistemes segons la proposta de 
modificació del POUM i les que resulten de les determinacions del POUM 
vigent. 
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12.4. Reserves per a habitatges de protecció pública 
12.5. Cessió de sòl amb aprofitament. 

A4). MEMÒRIA AMBIENTAL 
A5). MEMÒRIA SOCIAL 
A.6) AGENDA 
A.7) MEMÒRIA ECONÒMICA 

1. Introducció 
2. Informe de sostenibilitat econòmica. 
3. Avaluació econòmica- financera 

ANNEX-1 
QUADRE COMPARATIU DE SUPERFÍCIES DESTINADES A ZONES VERDES: SITUACIÓ I 
CLASSIFICACIÓ. 
NORMATIVA URBANÍSTICA 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Art. 1. Abast. 
Art.2. Contingut. 

TÍTOL II. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES 
Art. 3. Modificació de l’article 198 de les NNUU del POUM. 

PLÀNOLS 
I-1. Plànol d’informació: SITUACIÓ I ORTOFOTO 
I-2. Plànol d’informació: ORDENACIO SEGONS P.O.U.M. 2006 
O-3. Plànol d’ordenació: PROPOSTA D’ORDENACIO 
O-4. Plànol d’ordenació: PROPOSTA D’ORDENACIÓ (categories de sòl i esquema d’ordenació) 
C-5. Plànol comparatiu: ORDENACIÓ POUM I MODIFICACIÓ 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. Antecedents. 
En data de 10 de febrer de 2015 la societat INDUSTRIAL GUÍXOLS  S.A va presentar a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols la proposta de Pla de Millora Urbana referit al 
sector SMU-03- “BUJONIS INDUSTRIAL NORD”, acompanyada del corresponent Informe 
Ambiental i de l’Estudi de Mobilitat Generada. Posteriorment, en data de 10 de juny de 
2015, la societat promotora va presentar una nova documentació del PMU, com a 
resultat de les observacions i alternatives plantejades des de l’Ajuntament. 
 
Aquelles consideracions i propostes municipals es referien als aspectes següents: 

En relació a l’estructura de la propietat. 
1. En el conjunt de les finques del sector n’hi una de titularitat municipal  que prové de les 

cessions d’espais lliures del sector contigu, segons les previsions de l’anterior Pla general; 
en atenció al seu origen, aquesta finca no genera nous aprofitaments en favor de 
l’Ajuntament que n’és el titular. Pel mateix motiu, però, aquesta finca ha de mantenir el 
seu caràcter públic i, en conseqüència, s’ha d’afegir a les noves cessions que el POUM fixa 
com obligatòries pel propi sector SMU-03  
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En relació a la localització dels espais públics i la disposició de les edificacions 
2. Tenint en compte l’aspecte anterior, i per tal de limitar l’impacte de l’actuació urbanística 

en relació a l’àrea boscosa, es planteja la supressió de la franja edificable prevista de 
manera indicativa en el POUM a l’oest de l’àmbit edificable del sector, confrontant 
directament amb el parc urbà. D’aquesta manera, les noves edificacions quedaran 
concentrades a les dues illes centrals i als terrenys del costat de la carretera de Pedralta. 

3. D’altra banda, es planteja la localització de la resta dels espais públics del nou sector, 
espais lliures i equipaments, en continuïtat amb les reserves per a sistemes previstes en el 
POUM pel sector contigu del SMU-02 “Quatre Arbres”. 

4. Com a conseqüència es configuren dues peces d’espais públics clarament diferenciades: 
d’una banda, tota l’àrea boscosa de ponent, limitant amb el sòl no urbanitzable i definit 
clarament el final de la ciutat construïda amb un parc de dimensions considerables  i, dw 
l’altra, un conjunt d’espais lliures i equipaments, a cavall entre els sectors SMU-02 i SMU-
03, amb un caràcter més urbà i més directament relacionats amb els sectors propers.. 

 
En relació l’esquema viari del sector. 
5. El POUM planteja una ordenació indicativa de la vialitat sector, definint una quadrícula que 

tanca la xarxa viària en aquest àmbit de la ciutat, donant continuïtat als carrers existents 
del sector contigu,  i que, a la vegada, preveu l’enllaç amb el sector industrial ja consolidat 
de Bujonis Sud. 

6. Malgrat aquesta previsió indicativa del POUM, es planteja la supressió del vial diagonal que 
enllaçava el sector SMU-03 amb Bujonis Sud, per l’afectació paisatgística que comportaria 
però també tenint en compte que, per la important diferència dels nivells entre els dos 
carrers que hauria d’enllaçar, aquest carrer tindria un pendent molt elevat, de l’ordre d’un 
13%, inadequat pel caràcter industrial dels sectors, que limitaria totalment el seu interès i 
funcionalitat  en relació a la mobilitat general del conjunt d’aquesta àrea de la ciutat.  
 

En relació a l’accessibilitat general. 
7. A partir de l’anàlisi de l’accessibilitat general del propi sector SMU-03 i dels sectors contigus 

i, sobretot, en atenció als efectes que les noves activitats i la nova mobilitat generada 
poden provocar sobre l’actual estructura viaria que penja directament de l’eix de la 
carretera de Girona que, en aquest punt, té notables febleses, l’Ajuntament va aportar una 
proposta indicativa d’una nova connexió viària des de la rotonda existent a l’entrada de 
Sant Feliu de Guíxols, a l’enllaç amb la Ronda Nord, .en direcció al nou sector i al carrer de 
Mas Trempat. 

8. Aquesta proposta, que es recull en els gràfics adjunts i que, en tot cas comportaria la 
tramitació d’una modificació qualitativament important  del POUM ja que, a la vegada, 
afectaria també el sistema d’espais lliures, podria contribuir a distribuir millor els fluxos que 
incideixen sobre els altres punts de connexió amb la carretera de Girona, tant dels actuals 
sectors, com els que es preveuen en el POUM.. 

 
 
Com a conseqüència d’aquestes reflexions i propostes, l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols, planteja la redacció de la present MP-POUM d’acord amb el doble objectiu 
esmentat a l’apartat primer de la present memòria –definir una nova accessibilitat i 
ajustar i completar les condicions d’ordenació del sector SMU-03- i com a pas inicial per a 
la tramitació simultània del planejament derivat del mateix sector. 
 
  

lla A

illa A

illa B

illa C

(v)

(15d.1)

(15d.1)

(v)

(v)

(E1)
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7. L’estructura de la propietat 
L’àmbit de la present modificació, amb les tres àrees posades de manifest al punt 3 de la 
present memòria, comprèn cinc finques cadastrals, apart dels espais públics que també 
s’hi inclouen. 
La configuració i la relació de les finques cadastrals, titulars i superfícies incloses a la 
modificació del POUM és la que figura al gràfic i al quadre adjunt: 
 

 
 

 
 
8. 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). 
A l’àmbit de la present modificació, el POUM planteja la definició d’una sector de millora 
urbana SMU-03 i en fixa les condicions de desenvolupament. 
 
Pel que fa a les condicions per al desenvolupament del sector són les establertes a 
l’apartat 6 corresponent de l’article 198  de les Normes Urbanístiques del POUM. 

SMU-03 Bujonis Industrial Nord 
Objectius: 
Reordenar el sector industrial de Bujonis Nord per tal de definir una trama viària més adaptada a la 
topografia i més ben articulada a la dels sectors adjacents (àrea comercial, accés a la urbanització Mas 
Trempat i polígon industrial de Bujonis Sud), i preservar d’aquesta manera el valor mediambiental del bosc 
d’en Rabell 

Finca cadastral Titular Inclusió Superfície
SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT. SECTOR SMU-03
1470501EG0217S0001EQ SÒL INDUSTRIAL GUÍXOLS, S.A Parcial 77.593
1470502EG0217S0001SQ JOSEFA BLAYA BOET Parcial 5.218

ANDRÉS VELASCO CASAS
TOMAS DÍAZ ENRÍQUEZ

1470503EG0217S0001ZQ AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS Total 9.218
TOTAL ÀMBIT SMU-03 92.029
SÒL URBÀ CONSOLIDAT
1672801EG0217S0001OQ AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS Parcial 11.179

VIALS EXISTENTS 607
TOTAL SÒL URBÀ CONSOLIDAT 11.786
SÒL NO URBANITZABLE
17170A008000080000ZI DOLORES LLOBET RABASSA Parcial 595
TOTAL SÒL NO URBANITZABLE 595
TOTAL ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 104.410

DADES CADASTRALS ÀMBIT MODIFICACIÓ POUM
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Paràmetres urbanístics: 
− Superfície total de l’àmbit: 88.854 m2  
− Edificabilitat total: 32.876 m2 st. 
− Índex brut d’edificabilitat: 0,37 m2st/m2 
− Usos: S’admetran com a usos principals els referents a les activitats industrials, logístiques, d’oficines i 

comercials vinculades a l’activitat industrial o logística. S’admetran també els usos compatibles amb els 
principals. No s’admetrà l’ús residencial. 

− Reserves i cessions mínimes de sòl per a sistemes:  
a) L’espai lliure resultant d’excloure del sòl de caràcter rural el sòl destinat a equipament, a sistema 

viari i a zona de conservació de l’assentament rural existent; aquesta cessió d’espai lliure serà 
com a mínim de 29.000 m2 (32,6% de la superfície total de l’àmbit) 

b) el 5% de la superfície total de l’àmbit com equipament 
− c)  el sòl qualificat de sistema viari 
− Cessió de sòl amb aprofitament: el corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit. 
− Sistema d’actuació: Reparcel·lació modalitat compensació. Si en un termini de 4 anys el 

desenvolupament del sector no ha començat, la modalitat del sistema passarà a ser la de cooperació.  
− Classificació del sòl: urbà no consolidat 
− Altres disposicions: 

a) El PMU ha de preveure el tractament paisatgístic necessari per minimitzar l’impacte visual de les 
edificacions. 

b) Els carrers seran arbrats per crear façanes verdes. 
c) El 15% de la superfície indicada de caràcter rural en els plànols podrà destinar-se a sistema viari, 

sistema de serveis tècnics o sistema d’equipaments. 
d) Altres disposicions: Aquest sector contribuirà a la renovació dels col·lectors de sanejament del 

sector adjacent de Bujonis Industrial Sud necessaris per connectar la xarxa de clavegueram 
interna al sector amb el col·lector que paral·lel a la riera de Sant Amanç d’acord amb els criteris 
fixats en l’informe sobre inundabilitat annex a la memòria del POUM. 
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A3). MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA DE L’ORDENACIÓ 
 
9. Consideracions generals 
 
9. 1. L’encaix urbà 
9.1.1. Les previsions del POUM 
La situació del sector SMU-03, formant part d’un àmbit urbà destinat majoritàriament a 
la localització d’activitats econòmiques, confereix un caràcter estratègic al seu 
desenvolupament. 
 
A la memòria del POUM, i dins la definició de les seves estratègies bàsiques, es fa esment 
de la proposta de “Les Portes de Sant Feliu: nous centres urbans” i es diu: 

La revitalització de Sant Feliu de Guíxols és l’objectiu de referència del POUM i la proposta 
d’impulsar àrees de centralitat situades en àmbits estratègics de la ciutat és clau a l’hora 
d’assolir aquest objectiu. Aquestes àrees de centralitat estan pensades com a pols atractors 
i motors dinàmics a l’interior de la ciutat. La densitat, la intensitat d’ús i la barreja 
d’activitats (residència, activitats comercials i terciàries, equipaments públics...) són els 
ingredients d’aquests centres urbans. El POUM defineix tres grans sectors com a àrees de 
nova centralitat i els anomena Portes, ja que se situen precisament en els principals punts 
d’accés a Sant Feliu.  

Dues d’aquestes Portes són alienes a l’àmbit de la present modificació del POUM; es 
tracta de l’àrea de Cala Sants, emplaçada davant el port i al final del Passeig Marítim i de 
l’àrea del Monestir, amb una de les majors concentracions d’equipaments de la ciutat. 
 
Pel contrari, la contigüitat del sector Bujonis Nord amb l’àrea anomenada de la Porta 
Nord i les noves determinacions previstes per aquell sector a la present modificació 
puntual del POUM, permeten incorporar Bujonis Industrial Nord a bona part de les 
estratègies previstes: 

La segona gran àrea de centralitat que el POUM vol impulsar és la Porta Nord, situada a 
l’entrada de la carretera de Girona a Sant Feliu de Guíxols. Si bé aquesta entrada disposa 
ja del centre comercial de la ciutat, encara hi queden dues peces amb un gran potencial de 
desenvolupament: la que actualment ocupa la benzinera, i sobretot el gran àmbit de 
Quatre Arbres, pràcticament sense ús, amb un antic edifici comercial i un minigolf tancats. 
El POUM proposa transformar aquestes dues peces en un pol comercial – recreatiu 
important dins la ciutat on es combinin els equipaments públics, la residència i les activitats 
comercials. El POUM augmenta l’edificabilitat d’aquests àmbits, fins ara molt baixa a l’estar 
qualificats d’equipaments privats, per equiparar-la a la d’una àrea urbana densa. El POUM 
preveu que el sostre resultant es distribueixi de forma equilibrada entre els usos 
residencials, comercials i d’equipament.  
 

9.1.2. La proposta de la modificació puntal del l POUM 
Tenint en compte les consideracions anteriors, es proposa ampliar i ajustar més 
detalladament aquesta “Porta Nord” prevista en el POUM, de manera que, apart dels 
sectors inicialment previstos, incorporés també el SMU-03 així com l’àrea comercial 
existent “Centralització comercial “ i les peces de sòl urbà destinades a sistemes, vialitat i 
espais lliures. 
Amb aquestes incorporacions, en resultaria una nova definició de la “Porta Nord”: 

La segona gran àrea de centralitat que el POUM vol impulsar és la Porta Nord, situada a 
l’entrada de la carretera de Girona a Sant Feliu de Guíxols. Si bé aquesta entrada disposa 
ja del centre comercial de la ciutat, encara hi queden tres peces amb un gran potencial de 
desenvolupament: la que actualment ocupa la benzinera, el gran àmbit de Quatre Arbres, 
pràcticament sense ús, amb un antic edifici comercial i un minigolf tancats i l’àmbit de 
Bujonis Industrial Nord. El POUM proposa transformar aquestes tres peces en un pol 
d’activitats econòmiques –industrial,comercial, recreatiu- important dins la ciutat on 
es combinin els equipaments públics, la residència i les activitats econòmiques; aquest 
nou pol és coherent amb la concentració comercial ja existent en aquest mateix 
àmbit. El POUM augmenta l’edificabilitat d’aquests àmbits, fins ara molt baixa a l’estar 
qualificats d’equipaments privats, per equiparar-la a la d’una àrea urbana densa. El POUM 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

8    M.P.O.U.M. SECTOR SMU-03 I ACCESSOS (2ª aprovació provisional) 
U:\D). TEMES I SECTORS\59. MP-POUM. SMU-03 BUJONIS IND.NORD I ACCESSOS\7. Segona Aprovació Provisional (v.170316)\word\MPOUM 25. Sector SUD-03.BUJONIS. Memòria (v.170316).docx 

preveu que el sostre resultant es distribueixi entre els diferents usos residencials, 
activitats econòmiques –industrial, comercial, recreatiu,..- i d’equipament.  

 
La concreció de l’àmbit d’aquesta nova “Porta Nord”, seria la que es recull en el gràfic 
adjunt. 

 
 
9. 2. L’estructura viària 
9.2.1. Les previsions del POUM 
En relació a l’estructura viària, l’accessibilitat perimetral i la capil·laritat interna, a la 
memòria del POUM es posa de manifest l’esquema basat en un sistema de vies 
perimetrals que permetran circumval·lar la població, distribuint l’accessibilitat al llarg del 
seu perímetre i oferint possibilitats de comunicació entre els diferents barris sense 
necessitat de creuar el nucli urbà, que es completa amb un sistema de vies longitudinals 
en el sentit mar-muntanya. 
Aquesta estructura d’accessibilitat perimetral està formada per trams diversos 

• La Ronda de Ponent que enllaça l’accés principal a Sant Feliu, a l’arribada de la carretera de 
Girona amb l’accés a la carretera de Tossa. 

• La Ronda Nord que  enllaçarà l’arribada de la carretera de Girona amb la carretera de 
Castell d’Aro, tenint continuïtat fins a les carreteres de Palamós i de Sant Pol. 

• Els darrers trams de les carreteres de Castell d’Aro i de Palamós que acaben de tancar 
aquest sistema de circulació perimetral. 

Una vegada establerta aquest estructura d’accessibilitat perimetral i d’eixos longitudinals, la 
vialitat de Sant Feliu es completa amb un funcionament capil·lar de la malla interna, prou 
densa i prou ben interconnectada com per difondre el tràfic procedent de les vies perimetrals a 
l’interior dels diferents barris.  

El gràfic següent recull l’estructura viària del POUM, remarcant la xarxa viària bàsica, la 
xarxa viària secundària i els eixos cívics, apart de les altres vies i carrers amb una funció 
capil·lar d’accés als diferents punts de la ciutat. 

 
Estructura viària proposada pel POUM 
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9.2.2. La proposta de la modificació puntal del l POUM 
Tenint en compte les consideracions anteriors, es proposa incorporar el nou accés a la 
part occidental de la Porta Nord a l’estructura general de l’accessibilitat prevista al POUM; 
d’aquesta manera es completaria la xarxa viaria secundaria del POUM amb l’anella que 
relligaria els creixements previstos en aquest sector. 
El gràfic modificat de l’estructura viària del POUM, quedaria de la següent manera: 

 
Estructura viària resultant de la MP- POUM 

 
9. 3. Els espais públics 
Dins l’estratègia general dels espais públics urbans que planteja el POUM, es fa una 
referència explícita al bosc d’en Rabell  

Es reordena el polígon industrial de Bujonis Nord. Mentre el sòl edificable es concentra a 
tocar del centre comercial i s’articula amb el polígon existent de Bujonis, el bosc d’en Rabell 
passa a ser qualificat d’espai lliure. D’aquesta manera es preserva un dels tres grans punts 
de contacte i accés entre Sant Feliu i el parc, el que segueix el camí a Pedralta. En aquest 
punt, el Parc rural de Sant Amanç quedaria connectat amb el Turó d’en Ribes a través de 
l’esmentat corredor que es preserva entre la urbanització de Mas Trempat i l’àrea 
d’activitats econòmiques de Bujonis. A través dels espais públics que separen la zona 
d’equipaments a l’arribada de la carretera de Girona del creixement de Vilartagues també 
es crearia una connexió entre el Parc rural de Sant Amanç i l’àrea de Cubells. 

 
Precisament, per aprofundint en aquest estratègia i en el reconeixement que fa el propi 
POUM del paper del bosc d’en Rabell, adquireix un major sentit la proposta que es 
planteja en aquesta modificació puntual del POUM, reduint l’ocupació prevista pel nou 
espai edificable i ampliant la superfície de l’espai lliure. 
 
9. 4. L’activitat econòmica 
A la memòria del POUM es destaca, dins l’estratègia general del pla, el paper de les 
“Àrees d’activitats econòmiques periurbanes” i, en aquest sentit, es diu: 

Un segon tipus de sòl pensat per enfortir l’estructura econòmica de Sant Feliu serien les 
àrees d’activitats econòmiques periurbanes, situades a la perifèria del nucli urbà, però del 
tot articulades amb aquest. En aquest sentit, no es tracta de polígons del tot autònoms i 
dedicats exclusivament a activitats industrials poc compatibles amb l’entorn urbà. Ans el 
contrari, la seva estreta vinculació a la ciutat i a les seves principals artèries viàries, així 
com la qualitat del seu entorn, fa que aquestes àrees puguin acollir també activitats 
terciàries i comercials que cerquen aquesta qualitat ambiental i l’efecte aparador de la seva 
posició sobre les grans vies d’accés a Sant Feliu. Però a diferència de les àrees d’activitats 
econòmiques plenament urbanes, els sectors periurbans són més adequats per acollir 
també altres activitats que requereixin més espai, ja es tracti de petites activitats 
logístiques, de tallers que generin incomoditats en entorns residencials, o d’algunes 
fàbriques (com les del suro) que necessiten unes parcel·les de tamany considerable. El 
POUM proposa dues àrees d’activitats econòmiques periurbanes. 
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El sector de Bujonis Nord (previst com a polígon industrial en el Pla General de 1985) es 
reordena per tal de preservar la totalitat del bosc d’en Rabell com un dels punts de 
contacte i accés des del nucli urbà al Parc rural de Sant Amanç. La reordenació també 
permet adequar la seva trama urbana a la topografia, així com als teixits adjacents. 
D’aquesta manera, es genera un sector que ofereix alhora unes bones condicions 
d’accessibilitat, d’autonomia i de disponibilitat d’espai, i unes excel·lents condicions 
d’entorn, tant urbà com natural. L’àmbit de Bujonis queda perfectament integrat al nucli 
urbà, ja que s’articula amb el centre comercial, amb la futura àrea de centralitat que 
constituirà la Porta Nord i amb el polígon industrial existent de Bujonis. Així doncs, en 
aquesta entrada de Sant Feliu, es constitueix un pol d’activitat econòmica mixta, on 
coexisteixen usos pròpiament industrials, usos comercials i terciaris, i equipaments 
col·lectius, a gran proximitat dels teixits residencials.  

 
Les propostes que figuren en la present MP-POPUM reforcen la línia definida en el POUM 
tant pel que fa a incrementar la preservació del bosc d’en Rabell com a millorar les 
condicions d’accessibilitat i l’adequació de la nova implantació a la topografia, així com 
als teixits adjacents. 
D’aquesta manera es reforça el pol d’activitat econòmica previst a l’entrada de Sant 
Feliu. 
 
10. Objectius de la proposta 
La present modificació puntual del POUM es planteja els següents objectius: 
• Definir una nova accessibilitat a les àrees d’activitat econòmica del nord oest del 

municipi, mitjançant la formació d’un nou accés des de la rotonda de la carretera C-
65. 

• Modificar i completar les condicions d’ordenació del sector SMU-03, ajustant els seus 
límits a la realitat física del terreny, millorant les condicions d’integració paisatgística 
d’implantació de les futures edificacions, tot incrementant les àrees d’espai lliure, en 
especial la de protecció del bosc d’en Rabell, incorporant-hi les cessions provinents de 
l’anterior Pla General, i reajustant la vialitat interna i incorporant a les obligacions del 
sector l’execució de la nova vialitat prevista 

 
11. Descripció general de la modificació del P.O.U.M. 
Proposta 1 Preveure la formació d’un vial d’accés des de la Rotonda 

Formació d’un nou vial, des de la rotonda de la carretera C-65 fins la carretera de 
Mas Trempat que permeti completar la xarxa viària secundària del POUM i millorar 
les condicions d’accessibilitat i centralitat dels sectors d’activitats econòmiques 
situats a l’oest de la carretera C-65. 
Això comporta una reducció de la superfície d’espai lliure per a la formació del nou 
vial i franja de protecció (amplada total de 15,00metres), de 2.315 m2. 
 

Proposta 2 Ajustar els límits del sector 
Ajustar l’àmbit del sector SMU-03 a les característiques del terreny i l’estructura 
de la propietat, segons resulta de la topografia de detall elaborada. 
 

Proposta 3. Ampliar l’àmbit de protecció del bosc de Rabell. 
Suprimir la peça de sòl industrial previst entre el carrer N-S io l’àmbit de l’espai 
lliure, de 4.012m2 de superfície i es destina a espai lliure que s’integrarà a l’àmbit 
del parc periurbà. 

 
Proposta 4: Configurar les noves reserves d’espai lliure 

Establir una reserva total d’espai lliure a l’àmbit del sector PMU-03 de 40.533m2 
que contempla l’àmbit inicial de l’espai lliure segons POUM, de 29.000m2, amb 
l’increment per compensar la formació del nou vial i la superfície de 9.218m2 
provent de les cessions efectuades en desenvolupament de l’anterior Pla General 
per tal de completar i ampliar  l’àmbit del Parc Urbà del bosc de Rabell i entorn i 
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per tal de definir una franja contigua a la prevista en el POUM pel que fa a l’àmbit 
del SMU-02. 

 
Proposta 4: Concretar la reserva d’equipament: 

Establir una reserva total d’equipaments a l’àmbit del sector PMU-03 de 
4.443,00m2 (coincident amb el 5% de la superfície inicialment prevista) a situar 
de maneta contigua i integrada a la franja d’espai lliure del costat de SMU-02. 

 
12. Justificació de la modificació del P.O.U.M. 
 
12.1. Aspectes generals.  
La present modificació del POUM afecta el sistema urbanístic d'espais lliures; per tant, 
s’haurà de subjectar als requeriments de l’article 98 del TRLUC en el sentit de garantir el 
manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació 
i, per altra part, pel que fa a la tramitació qualificada de l’expedient. 
La present modificació del POUM, per les seves característiques, no comporta cap tipus 
de reserva de nous espais per a sistemes. 
 
12.2. Modificació dels paràmetres urbanístics a l’àmbit del SUD-03. 
Segons les determinacions del POUM 
Les condicions d’ordenació i els paràmetres urbanístics, segons el POUM vigent, dels 
terrenys que formen part de l’àmbit del SMU-03 són les següents: 

Paràmetres urbanístics: 
− Superfície total de l’àmbit: 88.854 m2  
− Edificabilitat total: 32.876 m2 st. 
− Índex brut d’edificabilitat: 0,37 m2st/m2 
− Usos: S’admetran com a usos principals els referents a les activitats industrials, logístiques, 

d’oficines i comercials vinculades a l’activitat industrial o logística. S’admetran també els usos 
compatibles amb els principals. No s’admetrà l’ús residencial. 

− Reserves i cessions mínimes de sòl per a sistemes:  
a) L’espai lliure resultant d’excloure del sòl de caràcter rural el sòl destinat a equipament, 

a sistema viari i a zona de conservació de l’assentament rural existent; aquesta cessió 
d’espai lliure serà com a mínim de 29.000 m2 (32,6% de la superfície total de l’àmbit) 

b) el 5% de la superfície total de l’àmbit com equipament 
c) el sòl qualificat de sistema viari 

− Cessió de sòl amb aprofitament: el corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit. 
 
De l’aplicació d’aquests paràmetres a l’àmbit delimitat en el POUM en resulta: 
 

 
 
  

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT. SECTOR SMU-03 88.854,00
Sistemes 47.956,00 53,97%

Espais lliures 29.000,00 32,64%
Àrea 1 (EL) 29000
Àrea 2 (EL) 0
Àrea 3 0
Equipament 4.443,00 5,00%
Àrea 1 (Eq- EL) 2211
Àrea 1 (Eq-Ind) 2232
Àrea 2 (Eq)
Àrea 2 (Eq/PG ant))
Vialitat 14.513,00 16,33%
Cessions anterior PG 0,00%

Sòl amb aprofitament 40.144,00 45,18%
Illa 1 11.096,00
Illa 2 11.096,00
Illa 3 1.780,00
Illa 4 6.522,00
Illa 5 9.650,00
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Segons les proposta de Modificació puntual del POUM 
Les característiques generals de la nova ordenació que es proposa a la present 
modificació puntal del POUM figura detallada al quadre següent: 
 

 
La comparació de les previsions del POUM respecte les de la present modificació queden 
recollides al quadre adjunt: 
 

 
 
12.3. Anàlisi conjunta de les reserves d’espais per a sistemes a l’àmbit de la 
present modificació puntal. 
 
12.3.1. Aplicació de les determinacions del POUM vigent pel que fa a les 
reserves per a sistemes. 
En relació al sòl urbà no consolidat (sector SMU-03) 
• Les determinacions del POUM pel que fa a les reserves mínims de sòl per a sistemes 

del SMU-03 són les definides a la normativa urbanística i, per remissió de la mateixa, 
les que queden reflectides en els plànols d’ordenació. 

• Els paràmetres del planejament són, pel que fa a les cessions mínimes d’espais 
lliures, d’un 32,60% de l’àmbit amb un mínim de 29.000m2 i, pel que fa a 
l’equipament, d’un 5% de l’àmbit. 
− Reserves i cessions mínimes de sòl per a sistemes:  

a) L’espai lliure resultant d’excloure del sòl de caràcter rural el sòl destinat a 
equipament, a sistema viari i a zona de conservació de l’assentament rural 
existent; aquesta cessió d’espai lliure serà com a mínim de 29.000 m2 
(32,6% de la superfície total de l’àmbit) 

b) el 5% de la superfície total de l’àmbit com equipament 
c) el sòl qualificat de sistema viari 

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT. SECTOR SMU-03 92.028,51
Sistemes 58.287,29 63,34%

Espais lliures 40.533,00 44,04%
Àrea 1 (EL) 39303
Àrea 2 (EL) 1230
Àrea 2 (EL/PG ant))  
Equipament 4.443,00 4,83%
Àrea 1 (Eq- EL)
Àrea 1 (Eq-Ind)
Àrea 2 (Eq) 4443
Àrea 2 (Eq/PG ant))
Vialitat 13.311,29 14,46%
Cessions anterior PG 0,00%

Sòl amb aprofitament 33.741,22 36,66%
Illa 1 11.139,87
Illa 2 11.139,88
Illa 3 0,00
Illa 4 11.461,47
Illa 5 0,00

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT. SECTOR SMU-03 3.174,51 3,57%
Sistemes 10.331,29 21,54%

Espais lliures 11.533,00 39,77%

Equipament 0,00 0,00%

Vialitat -1.201,71 -8,28%
Cessions anterior PG 0,00%

Sòl amb aprofitament -6.402,78 -15,95%
Illa 1 43,87
Illa 2 43,88
Illa 3 -1.780,00
Illa 4 -4.710,53
Illa 5
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• La superfície del sòl de caràcter rural grafiada en els plànols és de 31.211m2. 
D’aquesta superfície se’n destina a espais lliure el mínim fixat de 29.000m2; l’espai 
restant, de 2.211m2, que representa un 7,08% d’aquell sòl, es pot destinar a 
equipament o a vialitat. 

• El sòl qualificat com a sistema viari en els plànols d’ordenació ocupa una superfície 
de 14.513m2. 

• D’acord amb aquestes dades, tal com es recull en el quadre adjunt, resulta que les 
cessions per sistemes representen en 53,97% del sector amb una superfície de 
47.956m2. 

•  
En relació al sòl urbà consolidat 
• Les determinacions del POUM, pel que fa al sòl urbà consolidat inclòs a l’àmbit de la 

present modificació puntual, preveuen el destí com espai lliure d’11.179m2 de 
superfície (el 94,85% d’aquesta categoria de sòl), mentre que el 5,15% restant es 
destina a viaitat. 
 

En relació al sòl no urbanitzable 
• La peça de sòl no urbanitzable inclosa a l’àmbit de la present modificació puntual, 

està qualificada en la seva totalitat com a zona agrícola, segons les determinacions 
del POUM. 
 

En relació al conjunt de l’àmbit de la modificació 
• De l’anàlisi conjunta dels diferents tipus de sòl inclosos a l’àmbit de la present 

modificació puntual (considerant l’àmbit del SMU-03 segons la superfície definida en 
el POUM), amb una superfície total de 101.235m2, i tal com es recull en el quadre 
adjunt, resulta que se’n destina un 59,01% del total a sistemes, amb un total de 
40.179m2 d’espais lliures (39,69%), 4,443m2 d’equipaments.(4,39%) i 15.120m2 a 
vialitat (14,94%). 
 

 
 

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT. SECTOR SMU-03 88.854,00
Sistemes 47.956,00 53,97%

Espais lliures 29.000,00 32,64%
Àrea 1 (EL) 29000
Àrea 2 (EL) 0
Àrea 3 0
Equipament 4.443,00 5,00%
Àrea 1 (Eq- EL) 2211
Àrea 1 (Eq-Ind) 2232
Àrea 2 (Eq)
Àrea 2 (Eq/PG ant))
Vialitat 14.513,00 16,33%
Cessions anterior PG 0,00%

Sòl amb aprofitament 40.144,00 45,18%
Illa 1 11.096,00
Illa 2 11.096,00
Illa 3 1.780,00
Illa 4 6.522,00
Illa 5 9.650,00

SÒL URBÀ 11.786,00
Sistemes 11.786,00 100,00%

Espais lliures 11.179,00 94,85%
Peça 1 11.179,00
Peça 2 0,00
Vialitat 607,00 5,15%
Peça 1 607,00
Peça 2 0,00

SÒL NO URBANITZABLE 595,00
Sistemes 0,00 0,00%

Espai lliure 0,00 0,00%
Vialitat 0,00 0,00%

Zones 595,00 100,00%
Zona agrícola 595,00 100,00%

ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 101.235,00
SISTEMES 59.742,00 59,01%

Espais Lliures 40.179,00 39,69%
Equipament 4.443,00 4,39%
Vialitat 15.120,00 14,94%

ZONES 40.739,00 40,24%
Industrial 40.144,00 39,65%
Altres 595,00 0,59%
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12.3.2. Reserves per a sistemes segons la proposta de modificació del POUM 
En relació al sòl urbà no consolidat (sector SMU-03) 
• D’acord amb el plànol topogràfic detallat, elaborat pels propietaris del sector en el 

procés d’estudi del Pla de Millora Urbana del sector SMU-03, resulta que la seva 
superfície, havent ajustat els límits a l’estructura de la propietat i a la realitat física 
del terreny, és de 92.028,51m2, que representa un increment de 3.174,51 m2 
respecte les previsions del POUM (del 3,42%). De la mateixa manera s’ha ajustat les 
superfícies de les illes industrials resultants. 

• A l’àmbit del sector SMU-03, hi ha una finca municipal de 9.218m2 de superfície que 
prové de cessions efectuades pel desenvolupament del sector contigu, d’acord amb 
les previsions de l’anterior Pla General. Malgrat que aquesta circumstància no va 
estar reflectida en les determinacions del POUM, sí que ho farà el PMU que, d’una 
banda, no els assignarà aprofitament urbanístic i, de l’altra, els incorporarà al sistema 
d’espais públics resultants. 

• A partir d’aquests condicionaments, i de l’estudi més detallat de les propostes 
d’ordenació del sector, es determinen els paràmetres als quals haurà d’ajustar-se el 
PMU que es redacti pel que fa a a les cessions mínimes d’espais lliures, d’equipament 
i de vialitat: 

o Espai lliure: amb una superfície de 40.533m2 (equivalent al 44,04% del 
sector) que inclou, a més de l’extensió de 29.000m2 de sòl de caràcter rural 
previst com espai lliure en el POUM-2006, una extensió de 9.218m2 provinent 
de les cessions del sector contigu en desenvolupament de l’anterior Pla 
General i, finalment, la superfície de 2.315m2 en compensació de la mateixa 
extensió d’espai lliure transformada en vialitat per a formar els nous accessos 
al sector. 

o Equipament: una superfície de 4,443m2, que és la mateixa superfície que 
reultava de l’aplicació dels paràmetres del POUM-2006. 

o Vialitat:la superfície aproximada de 13.311,29m2. 
• D’acord amb aquestes dades, segons queda reflectit en el quadre adjunt, les cessions 

per sistemes representen en 63,34% del sector amb una superfície de 58.287,29m2 
 

En relació al sòl urbà consolidat 
• Pel que fa al sòl urbà consolidat, tot i mantenir el caràcter d’espai públic en la seva 

integritat, es destinen 2.315m2 a nova vialitat, reduint-se en la mateixa superfície 
l’espai lliure previst al POUM. 

 
En relació al sòl no urbanitzable 
• La peça de sòl no urbanitzable inclosa a l’àmbit de la present modificació puntual es 

destina a vialitat en la seva extensió total de 595m2. 
 
En relació al conjunt de l’àmbit de la modificació 
• De l’anàlisi conjunta dels diferents tipus de sòl inclosos a l’àmbit de la present 

modificació puntual amb una superfície de 104.509,51m2, en resulta que se’n destina 
un 67,68% del total a sistemes, amb un total de 49.397m2 d’espais lliures (47,31%), 
4,443m2 d’equipaments.(4,26%) i 16.828,29m2 a vialitat (16,12%). 
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12.3.3. Comparació entre les reserves per a sistemes segons la proposta de 
modificació del POUM i les que resulten de les determinacions del POUM vigent. 
• La disminució de l’espai lliure del sòl urbà consolidat que es destina a nova vialitat, es 

compensa amb la mateixa superfície de sòl a cedir dins l’àmbit del SMU-03. 
• Hi ha un increment global de 9.218m2 d’espais lliures que es corresponen amb la 

mateixa superfície de terreny provinent de les cessions del sector contigu en 
desenvolupament de l’anterior Pla General. 

• Deixant apart aquest increment, hi ha un manteniment estricte de la superfície dels 
espais lliures previstos en el POUM dins l’àmbit objecte de la present modificació. 

• Es manté la mateixa superfície d’equipament prevista  en el POUM. 
• Hi ha un increment de la vialitat del conjunt de l’àmbit de la modificació, si bé és 

menor la del sector SMU-03. 
• Globalment, hi ha un increment d’10.926,29m2 d’espais destinats a sistemes i una 

reducció de 6.402,78m2 dels espais previstos en el POUM per a usos industrials. 

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT. SECTOR SMU-03 92.028,51
Sistemes 58.287,29 63,34%

Espais lliures 40.533,00 44,04%
Àrea 1 (EL) 39303
Àrea 2 (EL) 1230
Àrea 2 (EL/PG ant))  
Equipament 4.443,00 4,83%
Àrea 1 (Eq- EL)
Àrea 1 (Eq-Ind)
Àrea 2 (Eq) 4443
Àrea 2 (Eq/PG ant))
Vialitat 13.311,29 14,46%
Cessions anterior PG 0,00%

Sòl amb aprofitament 33.741,22 36,66%
Illa 1 11.139,87
Illa 2 11.139,88
Illa 3 0,00
Illa 4 11.461,47
Illa 5 0,00

SÒL URBÀ 11.786,00
Sistemes 11.786,00 100,00%

Espais lliures 8.864,00 75,21%
Peça 1 1.007,00
Peça 2 7.857,00
Vialitat 2.922,00 24,79%
Peça 1 607,00
Peça 2 2.315,00

SÒL NO URBANITZABLE 595,00
Sistemes 595,00 100,00%

Espai lliure 0,00 0,00%
Vialitat 595,00 100,00%

Zones 0,00 0,00%
Zona agrícola 0,00 0,00%

ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 104.409,51
SISTEMES 70.668,29 67,68%

Espais Lliures 49.397,00 47,31%
Equipament 4.443,00 4,26%
Vialitat 16.828,29 16,12%

ZONES 33.741,22 32,32%
Industrial 33.741,22 32,32%
Altres 0,00 0,00%
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12.4. Reserves per a habitatges de protecció pública 
La present modificació del POUM, per les seves característiques, no comporta cap reserva 
per a habitatges de protecció pública. 
 
12.5. Cessió de sòl amb aprofitament. 
La present modificació del POUM, per les seves característiques, no altera les obligacions 
establertes en el planejament vigent, pel que fa a la cessió de sòl amb aprofitament. 
En aquest sentit, el desenvolupament del sector comportarà la cessió a l’ajuntament del 
sòl amb aprofitament corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit. 
  

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT. SECTOR SMU-03 3.174,51 3,57%
Sistemes 10.331,29 21,54%

Espais lliures 11.533,00 39,77%

Equipament 0,00 0,00%

Vialitat -1.201,71 -8,28%
Cessions anterior PG 0,00%

Sòl amb aprofitament -6.402,78 -15,95%
Illa 1 43,87
Illa 2 43,88
Illa 3 -1.780,00
Illa 4 -4.710,53
Illa 5

SÒL URBÀ 0,00
Sistemes 0,00

Espais lliures -2.315,00
Peça 1
Peça 2
Vialitat 2.315,00
Peça 1
Peça 2

SÒL NO URBANITZABLE 0,00
Sistemes 595,00

Espai lliure 0,00
Vialitat 595,00

Zones -595,00 -100,00%
Zona agrícola -595,00

ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 3.174,51
SISTEMES 10.926,29 18,29%

Espais Lliures 9.218,00 22,94%
Equipament 0,00 0,00%
Vialitat 1.708,29 11,30%

ZONES -6.997,78 -17,18%
Industrial -6.402,78 -15,95%
Altres -595,00 -100,00%
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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. 
 
Pel que fa a l’aplicació de la legislació vigent en matèria d’avaluació ambiental de plans i 
programes, Llei 6/2009, cal aplicar les regles que resulten de la Llei 16/20015 del 21 de 
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l'Administració de  la  Generalitat  i  
dels  governs locals   de  Catalunya   i  d'impuls de  l'activitat econòmica (DOGC  24 de 
juliol de 2015), concretament de la seva Disposició Addicional Vuitena. “Regles aplicables 
fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013”. 
 
En aquest sentit, cal tenir present que el present expedient tracta d’una modificació del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) – que, com a tal, és un document objecte 
d’avaluació ambiental estratègica- que no constitueix cap variació fonamental de les 
estratègies, les directrius, les proposades o la cronologia del pla. Aquesta modificació 
afecta, en la seva pràctica totalitat, al sòl urbà i, únicament en una extensió de 595m2 
(equivalent a un percentatges del 0,57% en relació a l’extensió de 104.409,51m2 del seu 
àmbit total), afecta al sòl no urbanitzable. 
 
L’apartat c) del punt 6è de la Dº Addicional vuitena, de la llei 16/2015, exclou de 
l’avaluació ambiental estratègica aquelles modificacions del planejament urbanístic no 
incloses a l’apartat quart de la lletra a) del mateix punt 6è que es refereixen només a sòl 
urbà. 
La present modificació afecta en un percentatge mínim al sòl no urbanitzable i, en aquest 
sentit i tenint en compte les seves característiques, es deduiria que hauria de ser 
objecte, en tot cas,  d’avaluació ambiental estratègica simplificada. 
 
Tanmateix, cal tenir en compte que la peça de sòl no urbanitzable de 595m2 inclosa a 
l’àmbit de la present modificació és realment, segons el vigent POUM,  una falca residual 
en la mateixa delimitació del sòl urbà, que forma part d’una finca agrícola, actualment 
sense conrear. D’acord amb el vigent POUM, la seva qualificació dins el sòl no 
urbanitzable és la de zona agrícola, sense cap protecció especial, i segons el Pla 
Territorial Parcial de les Comarques Gironines està considerada com a sòl de protecció 
preventiva, no formant part de cap àmbit d’especial valor connector. 
 
D’acord amb l’informe dels Serveis Tècnics de Medi Ambient i Consum de l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols, es constata la manca d’elements d’interès ecològic, ambiental, 
paisatgístic o d’altres tipus en relació a aquests terrenys. 
En aquestes circumstàncies, d’acord amb el punt 5è de la Dº Addicional vuitena, apartat  
de la llei 16/2015, es considera que  la present modificació puntual del POUM, no té 
efectes significatius sobre el medi ambient, tal com queda justificat a la documentació 
que figura a l’expedient. 
Per aquest motiu, caldrà sol·licitar a l’òrgan ambiental corresponent que emeti l’informe 
ambiental estratègic on es determini directament que la present modificació no té efectes 
significatius sobre el medi ambient, sense necessitat de fer cap consulta prèvia. 
 
 
A5). MEMÒRIA SOCIAL 
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 
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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. 
Tanmateix, la present modificació NO afecta a les previsions d’habitatge que figuren en el 
POUM. 

 
 
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.  
 
La present modificació no altera l’estratègia general del POUM, ni la distribució generals 
dels sistemes urbanístics previstos. 
És en aquest sentit, que no es modifica l’Agenda del vigent POUM. 
 
 
A.7) MEMÒRIA ECONÒMICA 
 
1. Introducció 
El present expedient es refereix a la modificació d’una figura de planejament urbanístic 
l’objectiu de la qual és transformat les condicions d’ordenació d’un sector. 
 
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. 
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’impacta 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. 
 
Per les característiques de la present modificació del POUM es pot afirmar que no es 
produeix cap variació significativa en l’equilibri econòmic que ja figurava al Pla vigent 
atès que es mantenen els aprofitaments resultants (m2 de sostre) i, per tant, els valors 
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relatius del sòl privat resultant i que, per altre part, també es mantenen les superfícies 
de sòl públic (considerant en aquesta categoria la superfície de 9.218m2 provinent de les 
cessions de l’anterior Pla General). 
Únicament comportaran unes obligacions addicionals l’adquisició de la superfície de 
595m2 de sòl no urbanitzable (sòl rurals als efectes de la seva valoració) i, en el seu cas, 
l’increment de la despesa de manteniment deguda als 1.708m2 de la nova vialitat total. 
Però, en tot cas, es pot considerar que la ponderació de l’impacte de les actuacions 
previstes en les finances públiques de les administracions és la mateixa que ja figura al 
POUM vigent, atès que no hi ha conseqüències amb rellevància econòmica 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. 
 
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. 
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 
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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 

Cal tenir present que en el cas del sector SMU-03 hi ha una gran part de la seva 
superfície, aproximadament una tercera part (corresponent al bosc d’en Rabell), que té 
les característiques de sòl rústic i que, en aquest sentit, no serien d’aplicació els criteris 
generals de l’estudi econòmic del POUM a l’hora de considerar els valors residuals del sòl 
 
3.3. Criteris generals 
El present estudi econòmic- financer de la Modificació Puntual del POUM sector SMU-03 
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  
Atès que es plateja una comparació amb les dades resultant de l’ordenació del POUM, no 
es consideren els factors derivats del temps transcorregut des del procés d’elaboració del 
planejament i la caiguda del mercat immobiliari i, per tant, es mantenen les referències 
del POUM. 
Tanmateix, en l’estimació dels valors de repercussió del sòl s’ha considerat  el previsible 
increment de valor del producte immobiliari resultant, fruit de la millora de les condicions 
d’accessibilitat i centralitat que ha de suposar la nova vialitat prevista a la present 
modificació; aquest factor, s’ha estimat en un increment del 10% en relació al valor de 
repercussió del sostre industrial. 
Les referències adoptades, són: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

VALOR DE REPERCUSSIÓ  DEL SOSTRE €/m2 st 
Nau industrial simple (Situació 1) 135 
Nau industrial simple (Situació 2) 148,50 

COSTOS URBANITZACIÓ Є/m2 
Urbanització vials 110 
Urbanització espais públics 65 
Regeneració espais rurals 1,25 
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En el cas del present sector, d’acord amb el resum que figura al quadre esmentat, 
resultaria una estimació del valor residual del sòl de 1.513.233,73€ en el cas d’aplicació 
dels paràmetres del POUM i de 1.648.899,47€ 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 133.665,75€ 
De tota manera, malgrat aquesta diferència representi una variació a l’entorn d’un 8,8%, 
caldria tenir també en compte altres factors que podrien influir en el desenvolupament 
del sector. És en aquest sentit que es considera que hi ha equilibri econòmic entre la 
proposta del POUM i la de la present modificació. 
 
 
 
 
 
 

SANT FELIU DE GUÍXOLS, març 2016. 
 
 
 

JOAN ALBESA i PONCET, arq. 
  

Aprofitaments m2 €/u. € m2 €/u. €
Xalet mig 0,00 0,00
Xalet luxe 0,00 0,00
Habitatge lliure mig 0,00 0,00
Habitatge lliure alt 0,00 0,00
Habitatge protegit 0,00 0,00
Habitatge concertat 0,00 0,00
Locals en planta baixa 0,00 0,00
Nau industrial simple (Situació 1) 32.876,00 135,00 4.438.260,00 0,00 135,00 0,00
Nau industrial simple (Situacio 2) 0,00 148,50 0,00 33.100,00 148,50 4.915.350,00
Aparcaments 0,00 0,00
Total aprofitament 4.438.260,00 4.915.350,00
10% ajuntament 0,10 443.826,00 0,10 491.535,00
Total aprofitament Privat 3.994.434,00 4.423.815,00

Costos m2 €/u. € m2 €/u. €
Urbanització vials sector 14.513,00 110,00 1.596.430,00 13.311,29 110,00 1.464.241,90
Urbanització vials externs 0,00 110,00 0,00 2.922,00 110,00 321.420,00
Urbanització espais lliures 65,00 0,00 65,00 0,00
Regeneració espais rurals 29.000,00 1,25 36.250,00 40.533,00 1,25 50.666,25
Enderrocs 0,00 0,00
Total costos d'urbanització 1.632.680,00 1.836.328,15
Gestió (12%) 0,12 195.921,60 0,12 220.359,38
Indemnitzacions 0,00 0,00
Inversió 1.828.601,60 2.056.687,53
Anys de desenvolupament 5,00 5,00
Cost financer (3% anual) 0,03 274.290,24 0,03 308.503,13
Total cost 2.102.891,84 2.365.190,66

Diferència aprofitaments-costos 1.891.542,16 2.058.624,34
Benefici (20%) 378.308,43 411.724,87
Valor residual del sòl 1.513.233,73 1.646.899,47
Repercusió sobre sòl privat 79.636,00 19,00 82.810,51 19,89

DIFERENCIAL DEL VALOR RESIDUAL DEL SÒL
APLICACIÓ PARÀMETRES P.O.U.M. 1.513.233,73
APLICACIÓ PROPOSTA MP-POUM 1.646.899,47
INCREMENT DE L'APROFITAMENT 133.665,75 8,83%
Equivalència cessió del 10% de l'aprofitament 13.366,57

APLICACIÓ PARÀMETRES P.O.U.M. APLICACIÓ PROPOSTA MP-POUM
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NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Art. 1. Abast. 
La present modificació afecta la totalitat l’àmbit del sector SMU-03 “Bujonis Industrial 
Nord”, 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) i inclou també part de la finca municipal 
qualificada com espai lliure del costat de la carretera C-65, així com part d’una finca del 
sòl no urbanitzable. 
 
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. Modificació de l’article 198 de les NNUU del POUM. 
Es modifica el punt 2 de l’article 198 de les Normes Urbanístiques del POUM, substituint 
l’apartat  referit al sector SMU-03 pel següent redactat: 
 

SMU-03 Bujonis Industrial Nord 
Objectius: 
Reordenar el sector industrial de Bujonis Nord per tal de definir una trama viària més adaptada a la 
topografia i més ben articulada a la dels sectors adjacents (àrea comercial, accés a la urbanització Mas 
Trempat i polígon industrial de Bujonis Sud), i preservar d’aquesta manera el valor mediambiental del bosc 
d’en Rabell.  
Executar nous accessos 
Paràmetres urbanístics: 
− Superfície total de l’àmbit: 92.081,51m2 (dels que 9.218m2 no generen aprofitament)  
− Índex brut d’edificabilitat: 0,36 m2st/m2 (aplicat sobre la superfície de l’àmbit que genera aprofitament) 
− Usos: S’admetran com a usos principals els referents a les activitats industrials, logístiques, d’oficines i 

comercials vinculades a l’activitat industrial o logística. S’admetran també els usos compatibles amb els 
principals. No s’admetrà l’ús residencial. 

− Reserves i cessions mínimes de sòl per a sistemes:  
a) Espai lliure: una superfície de 40.533m2 (equivalent al 44,04% del sector) s al sector. 
b) Equipament: una superfície de 4,443m2. 
c) Vialitat:la superfície viària indicada en els plànols. 

− Cessió de sòl amb aprofitament: el corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit. 
− Sistema d’actuació: Reparcel·lació modalitat compensació. Si en un termini de 4 anys el 

desenvolupament del sector no ha començat, la modalitat del sistema passarà a ser la de cooperació.  
− Classificació del sòl: urbà no consolidat 
− Altres disposicions: 

a) El PMU ha de preveure el tractament paisatgístic necessari per minimitzar l’impacte visual de les 
edificacions. 

b) Els carrers seran arbrats per crear façanes verdes. 
c) Les peces d’espai lliure públic es situaran agrupades al sòl de caràcter rural de l’entorn del bosc 

de Rabell, a l’oest del sector, i a l’àrea d’espai  lliure del sector contigu SMU-02 prevista en el 
POUM. 
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d) L’equipament es situarà a continuació de la peça d’espais lliure del costat del sector contigu 
SMU-02. 

e) El projecte d’urbanització haurà de preveure, per una banda, que la tala d’arbrat es duigui a terme 
fora el període general de cria de la fauna avícola, el trasplantament de les alsines de major inteès 
ecològic, i la revegetació dels espais buits amb peus de pi pinyoner, i per altra banda, les mesures 
adients per reduir la velocitat dels vehicles en els nous vials.                                                                                                                               

− Càrregues externes al sector: 
a) Sanejament: Aquest sector contribuirà a la renovació dels col·lectors de sanejament del sector 

adjacent de Bujonis Industrial Sud necessaris per connectar la xarxa de clavegueram interna al 
sector amb el col·lector que paral·lel a la riera de Sant Amanç d’acord amb els criteris fixats en 
l’informe sobre inundabilitat annex a la memòria del POUM. 

b) Accessibilitat: Correspondrà a aquest sector l’execució al seu càrrec de l’accés previst des de la 
rotonda de la carretera de Girona fins al propi sector, inclosa la redacció i tramitació dels 
documents tècnics corresponents i l’obtenció del permisos i autoritzacions requerits. 
Correspondrà a l’Ajuntament facilitar i posar a disposició els terrenys per a l’execució d’aquest 
accés. 
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ANNEXES 
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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 
O-3. Plànol d’ordenació: PROPOSTA D’ORDENACIÓ 
O-4. Plànol d’ordenació: PROPOSTA D’ORDENACIÓ (categories de sòl i esquema 
d’ordenació) 
C-5. Plànol comparatiu: ORDENACIÓ POUM I ORDENACIÓ MODIFICACIÓ 
PUNTUAL. 
 
 
 
 













SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT. SECTOR SMU-03 92.028,51

Sistemes 58.287,29 63,34%

Espais lliures 40.533,00 44,04%
Àrea 1 (EL) 39303

Àrea 2 (EL) 1230

Àrea 2 (EL/PG ant))  

Equipament 4.443,00 4,83%
Àrea 1 (Eq- EL)

Àrea 1 (Eq-Ind)

Àrea 2 (Eq) 4443

Àrea 2 (Eq/PG ant))

Vialitat 13.311,29 14,46%

Cessions anterior PG 0,00%

Sòl amb aprofitament 33.741,22 36,66%

Illa 1 11.139,87

Illa 2 11.139,88

Illa 3 0,00

Illa 4 11.461,47

Illa 5 0,00

SÒL URBÀ 11.786,00

Sistemes 11.786,00 100,00%

Espais lliures 8.864,00 75,21%
Peça 1 1.007,00

Peça 2 7.857,00

Vialitat 2.922,00 24,79%
Peça 1 607,00

Peça 2 2.315,00

SÒL NO URBANITZABLE 595,00

Sistemes 595,00 100,00%

Espai lliure 0,00 0,00%

Vialitat 595,00 100,00%

Zones 0,00 0,00%

Zona agrícola 0,00 0,00%

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT. SECTOR SMU-03 88.854,00

Sistemes 47.956,00 53,97%

Espais lliures 29.000,00 32,64%
Àrea 1 (EL) 29000

Àrea 2 (EL) 0

Àrea 3 0

Equipament 4.443,00 5,00%
Àrea 1 (Eq- EL) 2211

Àrea 1 (Eq-Ind) 2232

Àrea 2 (Eq)

Àrea 2 (Eq/PG ant))

Vialitat 14.513,00 16,33%

Cessions anterior PG 0,00%

Sòl amb aprofitament 40.144,00 45,18%

Illa 1 11.096,00

Illa 2 11.096,00

Illa 3 1.780,00

Illa 4 6.522,00

Illa 5 9.650,00

SÒL URBÀ 11.786,00

Sistemes 11.786,00 100,00%

Espais lliures 11.179,00 94,85%
Peça 1 11.179,00

Peça 2 0,00

Vialitat 607,00 5,15%
Peça 1 607,00

Peça 2 0,00

SÒL NO URBANITZABLE 595,00

Sistemes 0,00 0,00%

Espai lliure 0,00 0,00%

Vialitat 0,00 0,00%

Zones 595,00 100,00%

Zona agrícola 595,00 100,00%
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