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MEMÒRIA 

 
 
1. PLANEJAMENT VIGENT 
 
El municipi de Sant Feliu de Guíxols disposa de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
aprovat definitivament el 20 d’abril de 2006 i publicat al DOGC núm. 4678 de 18 de juliol de 
2006. 
 
2. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PRESENT PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL  
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols és el promotor i impulsor del present projecte que ha 
estat redactat per l’arquitecta Núria Díez Martínez de la societat PAU CD, SLP, en 
coordinació amb els Serveis Tècnics Municipals. 
 
3. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM 
 
L’objecte de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Feliu 
de Guíxols és donar compliment al conveni urbanístic signat per l’Ajuntament i la societat 
Residencial Porta Ferrada SL que consisteix en : 
 

- La qualificació de la finca on s’ubica l’antiga fàbrica de suro “Can Serra” situada al 
carrer Horta número 2 com a Sistema d’equipaments comunitaris socio-culturals 
(clau E4) de titularitat pública. El vigent POUM classifica aquest finca de titularitat 
privada com a sòl urbà no consolidat dintre de l’àmbit territorial del sector de millora 
urbana SMU-25 Can Serra. 

 
-  La transferència de la major part de l’aprofitament del sector de millora urbana 

SMU-25 Can Serra a part de la finca qualificada pel vigent POUM com a Sistema 
d’equipament comunitari (clau E) situada entre l’avinguda de la Vall d’Aro, de 
S’Agaró, i carrers de Schwaz i d’East Grinstead de propietat municipal. 

 
-  La modificació de les alineacions i la tipologia edificatòria de les parcel·les 

industrials de propietat municipal situades al carrer de Bujonis i  la carretera de 
Pedralta, amb la finalitat d’adaptar-se a la realitat existent, a la topografia i la forma 
de les finques. 

 
- La modificació de la qualificació de la finca situada al carrer Canigó núm. 112 de 

Zona 6b Cases en illa a Zona 6b-hp Cases en illa, ja que es modifica la tipologia 
d’habitatge de renda lliure a habitatge de protecció oficial. 
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4. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM 
 
MODIFICACIÓ PRIMERA 
 
La modificació puntual primera del planejament urbanístic vigent proposa suprimir el sector 
de millora urbana SMU-25 qualificant la finca de propietat privada inclosa en el sector, antiga 
fàbrica de suro “Can Serra” (UTM 2255101EG0225N0001JO), com a sistema d’equipament 
comunitari de titularitat pública. 
 
 
MODIFICACIÓ SEGONA 
 
La modificació puntual segona del planejament urbanístic vigent proposa transferir part de 
l’aprofitament urbanístic del sector de millora urbana SMU-25 a part de la finca de titularitat 
pública qualificada com a sistema d’equipament comunitari situada entre l’avinguda de la  
Vall d’Aro, de S’Agaró, i carrers de Schwaz i d’East Grinstead (UTM 
4272603EG0247S0001ZD). 
 
MODIFICACIÓ TERCERA 
 
La modificació puntual tercera del planejament urbanístic vigent proposa modificar les 
alineacions i alguns paràmetres edificatoris de les finques industrials de propietat municipal 
situades dintre de l’anterior àmbit territorial del Pla Parcial Bujonis Industrial Sud (Aprovat 
definitivament el 22/07/1988) per ajustar-se a la realitat existent. Les finques afectades estan 
situades al carrer de Bujonis i la carretera de Pedralta (UTM 1468201EG0216N0001LX, 
1468207EG0216N0001RX, 1468202EG0216N0001TX). 
 
MODIFICACIÓ QUARTA 
 
La modificació puntual quarta del planejament vigent proposa modificar la qualificació 
urbanística de la finca situada al carrer Canigó núm. 112 (UTM 2371111EG0227S0001UT) 
dintre de l’àmbit del Pla Especial “Mas Falgueres” (aprovat definitivament per la CTUG el 
26.03.2003 i 07.04.2004 –DOGC 4219 de 15.09.2004) de “Zona 6b Cases en illa” a “Zona 
6b-hp Cases en illa” on la tipologia d’habitatges serà obligatòriament habitatges de protecció 
oficial. 
 
5. MARC JURÍDIC 
 
La legislació d’aplicació en aquest projecte de modificació puntual de planejament general 
és: 

- Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme -DOGC 5686 de 5/08/2010- (LUC). 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme -DOGC 4682 de 24/07/2006- (RLU) 

- Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei del Sòl –BOE 154 de 26/06/2008- (LS)  
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6. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ 
 

1. L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols necessita ampliar la gran zona d’equipaments 
socioculturals  format pel Monestir, la Porta Ferrada i el Teatre Municipal, amb la 
finalitat de crear un nou museu per la ciutat on s’exposarà la col·lecció de pintura 
catalana Carmen Thyssen Bornemisza.  

 
L’antiga fàbrica de suro  “Can Serra” situada al costat d’aquests equipaments, 
presenta una tipologia edificatòria que permet la seva utilització com a museu, a la 
vegada que permet conservar un interessant complex industrial relacionat amb la 
indústria del suro, activitat amb una gran tradició en el municipi, dels quals en 
l’actualitat no es conserven gaires exemples. 
 
Aquestes consideracions, la seva situació contigua al Monestir i al centre 
d’equipaments culturals de la ciutat, la seva tipologia edificatòria i el seu bon estat de 
conservació, determinen la voluntat de l’Ajuntament d’aconseguir aquesta finca per a 
destinar-la a equipament comunitari socio-cultural, que consolidaria la voluntat del 
POUM que estableix en la seva memòria que el tipus d’equipament que caldria 
potenciar son els culturals ja que l’oferta cultural ha de ser un dels grans  pilars del 
model de ciutat a Sant Feliu de Guíxols i la seva vocació de capitalitat, assenyalant 
l’entorn del Monestir com centre cultural del municipi. 

 
El vigent planejament general inclou aquesta finca en un sector de millora urbana 
que regula la transformació de l’actual ús industrial en residencial. Aquest sector no 
s’ha desenvolupat fins al moment.  

 
2. En la memòria del POUM vigent es justifica que el municipi de Sant Feliu de Guíxols 

és una ciutat que disposa d’abundant sòl qualificat com equipament. A nivell del 
planejament revisat, el sòl reservat per equipaments és de 20 m2/habitant respecte 
de la població permanent, i de 16 m2/habitant respecte de la permanent sumada a 
l’estacional. Segons la memòria la problemàtica dels equipaments del municipi no 
està ni en la quantitat prevista ni en la seva distribució en el territori, sinó de gestió ja 
que del total sòl reservat per equipaments, el 36% estava pendent de desenvolupar 
en el moment de redacció del POUM. 

 
Del tipus d’equipaments necessaris la memòria del POUM estableix que mancarien 
equipaments assistencials (centres mèdics i geriàtrics) i educatius (en concret calien 
dos centres educatius). El POUM preveia que aquesta mancança es solventaria amb 
els sectors de sòl urbanitzable previstos a l’eix de Cubells i Sant Pol Mes Lluny, 
juntament amb l’àrea de la Ronda de Ponent que oferirien l’emplaçament on ubicar 
els equipaments docents i assistencials que en els propers anys seran els que 
requeriran una major quantitat de sòl. 

 
Des de l’entrada en vigència del POUM, un nou geriàtric està en funcionament i es 
preveu un gran equipament d’ aproximadament 15.000m2 de sòl en els nous 
creixement situats a la Ronda Nord que es podria destinar a un gran centre mèdic si 
calgués. 

 
Respecte als equipaments educatius actualment ja està en funcionament un nou 
CEIP, l’Ardenya, provinent d’una modificació del sector Mas Falgueres. També es 
preveu reserves per equipaments educatius a l’àmbit de l’ARE Gaziel (aprovada 
definitivament), on es podria ubicar un IES, i un equipament més petit en el SUD Mas 
Gras que s’està tramitant el seu planejament derivat. 
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3. L’equipament de Sant Pol situat entre les avingudes Vall d’Aro i S’Agaró amb una 
superfície de 7.819 m2 de sòl, és de titularitat municipal des del 12 de desembre de 
1988 i fins la data no han tingut cap ús. Aquest fer ha suposat que l’Ajuntament hagi 
considerat escalar les necessitats d’equipaments d’aquest  barri, arribant a la 
conclusió de que resulta innecessari mantenir una superfície tant gran 
d’equipaments, adient per usos docents i assistencials que no cal implantar en aquell 
barri, i que pot ser coberta amb el desenvolupament dels nous sectors pròxims de 
Sant Pol Mitjà i Sant Pol Mes Lluny, així com l’equipament ja de titularitat municipal 
de l’Escorxador que tampoc té un ús assignat. Igualment, s’ha considerat que resulta 
convenient determinar i concretar l’ús de la part d’equipament restant, de superfície 
3.896 m2 de sòl, iniciant converses amb els veïns de la zona. D’aquests reunions 
s’ha consensuat que l’ús adient per aquest equipament seria l’esportiu i recreatiu. 

 
 

4. L’Ajuntament de Sant Feliu va iniciar converses amb la propietat de la finca amb la 
finalitat d’adquirir-la per destinar-la íntegrament al sistema general d’equipaments 
comunitaris i transferir l’aprofitament urbanístic que el vigent POUM l’atorga, a part 
d’una finca de propietat municipal qualificada de sistema d’equipaments en Sant Pol 
Interior.  

 
Es per això que es signa un conveni urbanístic, entre Ajuntament i propietat, per 
regular la seva adquisició subjecte a: 

 
- La valoració de l’aprofitament urbanístic del sector SMU-25 Can Serra 

segons els paràmetres urbanístics del vigent POUM, quantificant 
l’aprofitament urbanístic que correspon a l’únic propietari (la societat 
Residencial Porta Ferrada SL) i el que correspon a l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols (10% d’aprofitament mig lliure de càrregues i obres 
d’urbanització).  

- El valor de l’aprofitament privat del sector SMU-25 Can Serra, que 
correspondria a la societat Residencial Porta Ferrada SL, es transfereix 
majoritàriament a la finca municipal d’equipaments comunitaris de Sant Pol 
interior, i la resta es permuta per dues finques de propietat municipal una 
residencial situada en el Carrer Canigó i una industrial en el polígon 
Bujonis, amb la finalitat que l’activitat industrial que actualment es 
desenvolupa en la fàbrica de Can Serra es traslladi a aquest polígon 
industrial. Amb aquesta transferència i permuta l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Guíxols rebria la finca i les edificacions de la fàbrica Can Serra, així com 
la construcció d’uns habitatges de protecció oficial en el Carrer Canigó. 

- El valor de l’aprofitament mig que l’Ajuntament de Sant Feliu hauria de 
rebre pel desenvolupament del sector de millora urbana SMU-25 Can Serra 
es descompte del valor de la finca i les instal·lacions que rep l’Ajuntament. 
D’aquesta manera el consistori obté també les construccions que 
s’incorporaran al seu patrimoni amb la finalitat de conservar-les i destinar-
les a equipaments comunitaris.   

- Aquestes permutes resten supeditades a una modificació puntual de 
planejament general. 
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7. MODIFICACIONS PROPOSADES 
 
MODIFICACIÓ PRIMERA:  
 
En relació a la finca de propietat privada situada al carrer Horta número 2, on s’ubica les 
instal·lacions de l’antiga indústria de suro “Can Serra" : 
 
1.- En relació a la classificació del sòl: 
 

- Classificar la finca de sòl urbà no consolidat, inclosa en l’àmbit territorial del sector 
de millora urbana SMU-25 Can Serra, a sòl urbà consolidat.   

 
2.- En relació a la qualificació del sòl: 
 

- Qualificar la finca com a sistema d’equipament comunitari socio-cultural (Clau E4) 
de titularitat pública amb una edificabilitat neta de 2,2m2st/m2sòl 

 
3.- En relació als àmbits de planejament i/o de gestió: 
 

- Suprimir el sector de millora urbana SMU-25 previst pel vigent POUM, atès que la 
referida finca és la única propietat de titularitat privada del sector i no es preveu cap 
aprofitament privat en la resta de l’àmbit. 

 
- No es determina cap sistema de gestió per obtenir la finca qualificada com a 

equipament comunitari ja que la seva adquisició es regula pel conveni signat entre 
les parts. 

 
- Únicament s’estableix l’obligatorietat de sotmetre a informe de la Comissió 

Territorial de patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya qualsevol intervenció 
arquitectònica de la fàbrica de Can Serra, al trobar-se en l’entorn del Monestir i la 
Porta Ferrada (BCIN) 

 
Atès el que s’ha exposat, es proposa qualificar la finca “Can Serra” com a Sistema 
d’Equipaments comunitaris socio-culturals de titularitat pública amb una edificabilitat neta de 
2,2m2st/m2sòl i suprimir el sector de millora urbana SMU-25.  
 
A efectes de normativa urbanística es proposa afegir dos apartats 4 i 5 a l’article 134 de les 
NU que regula les condicions d’edificació dels equipaments, i suprimir el sector SMU-25 de 
l’article 198 de les NU. 
 

Article 134 Condicions d’edificació 
1. L’edificació dels sòls d’aquest sistema s’ajustarà a les necessitats funcionals dels 

diferents equipaments, al paisatge i les condicions ambientals i a la integració de 
l’àrea en què s’ubiqui. 

2. Les condicions d’edificació seran respectuoses amb les edificacions i condicions 
d’edificació establertes per a l’entorn on se situa l’equipament. 

3. En els equipaments de titularitat privada, l’edificabilitat neta màxima serà de 
0,5m2st/m2sòl 

4. En el equipament sociocultural de Can Serra, de titularitat pública, l’edificabilitat neta 
màxima serà de 2,2m2st/m2sòl. Les intervencions que es puguin fer en el subsòl 
d’aquests terrenys hauran de ser objecte de control arqueològic preventiu atesa 
l’expectativa arqueològica de la zona per ser propera a la plaça del Monestir. 
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5. El equipament de Sant Pol Interior, de titularitat pública, se li assigna l’ús esportiu i 
recreatiu conforme a la clau E8) prevista a l’article 133.1.h) d’aquestes Normes 
Urbanístiques. Els usos de la clau E8 són esportiu i recreatiu: instal·lacions i 
edificacions esportives i lúdiques. 
En el cas que s’edifiqui, les condicions d’edificació d’aquesta parcel·la d’equipaments 
compliran el què disposa aquest article de les Normes Urbanístiques, i seran 
respectuoses amb les edificacions de l’entorn on se situa l’equipament, minimitzant al 
màxim l’impacte visual de l’edificació i/o instal·lacions de l’equipament. 

 
Article 198. Característiques i paràmetres dels sectors de millora urbana definits en el 

Pla 
1. El POUM defineix els següents sectors en sòl urbà consolidat, a desenvolupar 

mitjançant un pla de millora urbana. 
 
.../... 

 
2. El POUM defineix els següents sectors en sòl urbà no consolidat, a desenvolupar 

mitjançant un pla de millora urbana. 
-SMU-01 Porta Nord 
-SMU-02 Quatre arbres 
-SMU-03 Bujonis Industrial Nord 
-SMU-04 Carretera de Girona-Eixample 
-SMU-05 Vista Alegre Nord 
-SMU-06 Huguet Nord 
-SMU-07 Huguet Centre 
-SMU-08 Huguet Sud 
-SMU-10 Tueda 
-SMU-11a Buscarons 
-SMU-11b Mascanada Ponent 
-SMU-12 Entorn Col·legi Gaziel 
-SMU-13 Puig de la Rúpia 
-SMU-14 Accés al cementiri 
-SMU-15 Carretera de Tossa 
-SMU-16 Cala Sants 
-SMU-20 Plaça del Sòl 
-SMU-21 Plaça del Puig 
-SMU-22 Plaça de la Biblioteca 
-SMU-25 Can Serra 
-SMU-26 Mercadona 
-SMU-28 Mascanada Llevant 
-SMU-30 Carrer Rosselló 
-SMU32 Sant Pol Mitjà 
-SMU-35 Trachsler Carretera de Girona 
-SMU-38 Les Penyes 
-SMU-41 Les Vetlladores 
 

 .../... 
 

SMU-25 Can Serra 
 
Objectius: Ordenar la reconversió a usos residencials de l’antiga fàbrica de Can Serra, 
tot generant una plaça i un nou edifici d’equipaments que completi el conjunt d’espais 
públics al voltant del Monestir. 
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Paràmetres urbanístics. 
- Superfície total de l’àmbit: 4.560 m2 
- Edificabilitat total: l’existent en el moment de l’aprovació inicial d’aquest 

planejament. 
- Usos: El 90% del sostre es destinarà a usos residencials. El 10% restant del sostre 

es podrà destinar a usos compatibles amb el residencial. 
- Densitat d’habitatges: 84 hab/Ha. 
- Nombre d’habitatges edificables: 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. 

- Habitatges acollits a regim de protecció oficial. Com a mínim, el 20% del sostre 
destinat a habitatge. Habitatges acollits a altres mesures d’estímul de l’habitatge 
assequible: com a mínim, el 10% del sostre destinat a habitatge. 

- Reserves i cessions de sòl per a sistemes: L’espai viari indicat en els plànols 
d’ordenació i com a mínim 1225 m2 de sòl per espai lliure i/o equipament a situar en 
el solar de l’actual fàbrica. 

- 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 el termini d’1 any 
no s’ha iniciat el desenvolupament del sector, la modalitat dels sistema passarà a 
ser la de cooperació. 

- Classificació del sòl: urbà no consolidat. 
- Altes disposicions:  

a) Si les excavacions arqueològiques ho permeten, es construirà un 
aparcament subterrani de 250 places sota Can Serra. L’accés a aquest 
aparcament no es podrà produir des de la plaça del Monestir. 

b) El Pla de Millora Urbana considerarà si cal conservar alguna part de l’antiga 
fabrica i de forma especial la nau que confronta amb el Monestir. La 
proposta de Pla de Millora Urbana sobre la conservació de determinats 
elements arquitectònics del conjunt se sotmetrà al dictamen de la Comissió 
Territorial de patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, al tractar-se 
d’un àmbit que forma part de l’entorn d’un Bé Cultural d’Interès Nacional.*  

 
* Segons l’acord d’aprovació definitiva del POUM, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona va determinar que en aplicació de l’informe del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya es mantindrà l’edificació existent de Can Serra.  
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MODIFICACIÓ SEGONA  
 
 
En relació a la finca d’equipaments comunitaris de propietat municipal situada a les 
avingudes de Vall d’Aro, S’Agaró i carrers de Schwaz i d’East Grinstead de Sant Pol: 
 
1.- En relació a la classificació del sòl: 
 

- Mantenir l’actual classificació de sòl urbà consolidat. 
 
2.- En relació a la qualificació: 
 

- De la superfície total de la finca, 7.819,00m2, es proposa mantenir com a sistema 
d’equipament comunitari esportiu i recreatiu (E8) de titularitat pública una superfície 
aproximada 3.896,48m2. Aquesta nova finca confronta al nord amb el carrer 
Schwaz i a l’oest mitjançant espai lliure amb l’avinguda S’Agaró.  

- Qualificar dos porcions de la finca com a sistema de serveis tècnics (T) de 22,00 i 
45,00m2, que correspon a les parts del solar on s’ubiquen actualment dos centres 
de transformació elèctrica de la zona. Aquestes dues finques es situen una al carrer 
d’East Grinstead i l’altra al carrer de Schwarz. 

- Qualificar dos porcions de la finca com a Zona d’apartaments. La parcel·la “A” 
qualificada com a Zona d’apartaments clau 12d-hp tindria una superfície 
aproximada de 2.245,27m2 de sòl confrontaria a l’oest amb l’avinguda Vall d’Aro; i 
la parcel·la “B” qualificada com a Zona d’apartaments clau 12d tindria una superfície 
aproximada de 1.610,25m2 de sòl, i confrontaria al sud amb el carrer d’East 
Grinstead i a l’est mitjançant espai lliure amb l’avinguda S’Agaró. 

 
3.- En relació als àmbits de planejament i/o de gestió: 
 

- No es preveu cap planejament derivat que reguli l’ordenació d’aquestes parcel·les, 
ja que és aquesta modificació puntual de planejament general la que determina els 
paràmetres edificatoris i els usos previstos. 

- No es preveu cap sistema de gestió ja que: 
 

a)  les dues noves parcel·les d’aprofitament privat són el resultat de transferir 
part de l’aprofitament urbanístic del SMU-25 i no suposen un increment de 
sostre ni de nombre d’habitatges previstos pel planejament general. 

b) les dues finques tenen la condició de solar ja que disposen de tots els serveis 
urbanístics i assenyalades les alineacions i rasants.   

c) el 10% d’aprofitament mig del SMU-25 que correspondria a l’administració 
actuant es materialitza amb la cessió per part de la propietat de les 
instal·lacions de la fàbrica de Can Serra a l’Ajuntament de Sant Feliu que 
regula el conveni urbanístic signat per les dues parts. 

 
4.- En relació a les condicions d’edificació i usos: 

 
- Es proposa la qualificació com a zona d’apartaments clau 12d i 12d-hp amb la 

següent normativa reguladora dels seus paràmetres edificatoris i d’usos: 
 

Article 190 Subzona clau 12d i 12d-hp d’apartaments 
 

1. Es correspon a les finques assenyalades amb la clau 12d majoritàriament situades 
a l’avinguda Vall d’Aro que se caracteritzen per l’edificació de blocs d’apartaments 
alineats paral·lelament al vial seguint una volumetria específica ja regulada en el 
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pla Parcial de Sant Pol Interior, sector que disposa amb planejament derivat, 
projectes de reparcel·lació i urbanització aprovats definitivament, i obres 
d’urbanització executades i recepcionades. 

 
2. Les condicions de parcel·lació són les següents: 

 
Front mínim de 
parcel·la 

20 m 

Parcel·la mínima 800 m2 
 

3. Les condicions d’edificació són les següents: 
 

Tipus d’ordenació Segons la determinada pel Pla Parcial Sant Pol Interior aprovat 
anteriorment o pels plànols d’ordenació d’aquest POUM 
(segons la modificació puntual de POUM de Can Serra) 

Densitat 1 habitatge/100m2 en habitatges de renda lliure. La finca 
qualificada com a 12d-hp situada a l’avinguda Vall d’Aro la 
densitat serà d’un mínim i màxim de 4 habitatges de protecció 
oficial en règim concertat i d’un màxim de 16 habitatges de 
renda lliure, no podent excedir de 20 habitatges. La densitat 
màxima per la finca situada al carrer East Grinstead, serà de 13 
habitatges de renda lliure.  
Edificabilitat 0,82 m2st/m2sòl. La parcel·la qualificada 

amb la clau 12d-hp destinarà un mínim 
de 271,50m2 de sostre a habitatge de 
protecció oficial en règim concertat. 

Ocupació màxima 35% 
La profunditat edificable en planta baixa 
serà lliure amb la limitació de l’ocupació 
màxima. En les plantes pis la profunditat 
edificable màxima serà de 13 m. 

Alçada reguladora 
màxima 

11 m, excepte la finca alineada al carrer 
East Grinstead, que tindrà una alçada 
reguladora màxima de 10 metres, 
prenent la cota des del carrer. 

Separacions  
- a carrer  Planta baixa alineada a carrer, les 

plantes pis es recularan 4 metres de 
l’avinguda Vall d’Aro i es permetrà la 
col·locació de tendals per a la protecció 
solar. En la planta baixa, l’espai entre la 
línia d’alineació a carrer i la d’alineació 
de les plantes pis, si no s’ocupa, es 
podrà cobrir amb pèrgoles, que no 
computaran a efectes d’edificabilitat. 
La finca amb front al carrer East 
Grinstead, s’alinearà segons gàlibs 
assenyalats en els plànols d’ordenació. 

- a passatges de 
vianants 

3 metres 

Paràmetres referits a la 
parcel·la 

- a veïns 5 metres. La finca amb front al carrer 
East Grinstead, s’alinearà segons gàlibs 
assenyalats en els plànols d’ordenació. 

Tanques Segons article 83 Paràmetres referits al 
carrer. Accés a l’edifici Una única entrada de vehicles per 

parcel·la. 
Paràmetres referits a 
l’edificació. 

Nombre màxim de 
plantes 

PB + 2PP 
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Alçada lliure 
mínima: 

 

- soterrani 2,25 m per a garatge 
2,40 m per a magatzem 

- planta baixa 2,50 m 
- plantes pis 2,50 m 
- entresolat No s’admet 
- sotacoberta No s’admet 
Soterranis Segons article 87 amb la següent 

limitació:  
- en cap cas es superarà l’ocupació 
màxima del 45% de la parcel·la. 

Condicions 
estètiques: 

Els materials i colors de façana 
s’ajustaran a la gamma de colors ocres o 
terrossos que millor s’adaptin a l’entorn. 

Tipus i material de 
coberta 

Inclinada i amb un pendent màxim del 
30%. 
S’admetrà la inserció de terrats plans 
dintre del pla de coberta sempre i quan 
es situïn a una distància de 2 metres de 
pla de façana. 
L’edificació de la finca amb front al carrer 
East Grinstead, obligatòriament tindrà 
coberta plana. 

Condicions formals Totes les façanes tindran la consideració i tractament de 
principal, havent-se d’utilitzar materials adients a tal fi. 
Als efectes de mantenir criteris estètics en la composició dels 
edificis, que confronten a l’avinguda Vall d’Aro, la cornisa de 
remat de la planta baixa serà horitzontal a 5 mts de la cota mitja 
del terreny i, per tant, seran les plantes baixes les que 
absorbiran la diferència respecte del terreny. 

Espai lliure d’edificació Disposaran d’arbrat en un mínim del 50% de la seva superfície, 
havent-se d’utilitzar espècies autòctones. 

 
4. Les condicions d’us són les següents: 

 
Usos admesos Habitatge multiresidencial 

Comercial en planta baixa 
Magatzem relacionat amb el comerç, en planta soterrani 
Sociocultural 

Dotació mínima 
d’aparcament 

Segons article 111 
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MODIFICACIÓ TERCERA  
 
L’àmbit de la modificació tercera afecta a les tres finques industrials situades en la zona 
Bujonis Industrial Sud, situades a la carretera de Pedralta i carrer de Bujonis amb una 
superfície de 913,00 m2, 1.132,00 m2 i 1.317,00 m2, els terrenys contigus qualificats com a 
sistema viari i espai lliure, totes les finques són de propietat municipal. La modificació 
proposa: 

 
1.- En relació a la classificació del sòl: 
 

- Mantenir l’actual classificació de sòl urbà consolidat. 
 
2.- En relació a la qualificació: 
 

- Modificar la qualificació vigent de zona indústria aïllada a zona industria 
entremitgeres, ja que la forma de les finques impossibilita materialitzar 
l’aprofitament urbanístic assignat a les parcel·les, i la tipologia entremitgeres permet 
concentrar l’edificació en la part de les parcel·les on la topogràfica és més plana, a 
més de consolidar la totalitat de l’illa amb la mateixa tipologia edificatòria.  

 
- Qualificar una superfície de 691,00 m2 com a sistema d’espai lliures, ja que es 

tracta d’un talús de nou metres d’alçada que és inedificable. 
 
3.- En relació a les alineacions determinades pel vigent POUM: 
 

- Adaptar les alineacions d’aquestes finques a la realitat existent i ajustar la parcel·la 
industrial situada al sud als accessos rodats actuals. 

 
4.- En relació als àmbits de planejament i/o de gestió: 
 

- No es preveu cap àmbit de gestió, atès que totes les parcel·les són de propietat 
municipal, incloent la que es qualifica com a sistema d’espais lliures. Únicament 
s’haurà de tramitar un projecte de parcel·lació per adequar-se a les noves 
qualificacions, de forma que hi hauran dues parcel·les industrials amb una 
superfície de 1.525 m2 i de 1.495,00 m2 i una finca qualificada com a sistema 
d’espais lliures amb una superfície de 691,00 m2. 

 
5.- En relació a les condicions d’edificació i usos: 
 

- Es mantenen els paràmetres edificatoris i d’usos de la tipologia establerts per  
l’Annex de les Normes Urbanístiques per referència de l’article 196bis, a la zona 
d’indústria entremitgeres, excepte en els següents paràmetres que es grafien en 
color blau: 

 
5 NORMES PARTICULARS DE LA ZONA INDÚSTRIA ENTRE MITGERES 
5.1  Tipologia: edificació entre mitgeres separada del límit posterior i amb 
alineació de façana a vial. 
5.2  Condicions de parcel·la: La parcel·la mínima serà de 600 m2 de 
superfície. 
5.3    Front de parcel·la: el front mínim de parcel·la serà de  20 m 
5.4   Ocupació. El percentatge màxim d’ocupació de la parcel·la per l’edifici 
serà del 70% 
5.5   Separacions als límits de parcel·la: No hi haurà separacions de 
l’edificació respecte de l’alineació de vial i dels límits laterals de la parcel·la. 
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La separació mínima del límit posterior serà de 9 metres. D’aquestes 
determinacions queden excloses les parcel·les extremes de les fileres 
d’edificació que seguiran les alineacions grafiades en el plànol que s’adjunta, 
tractant-se com a façana les cares de l’edifici que donin a carrer o a espai 
lliure de parcel·la, i les parcel·les qualificades com IM* amb front a la carretera 
de Pedralta on  l’edificació es situarà dintre del gàlib màxim grafiat en el plànol 
i no serà obligatori alinear-se a la carretera de Pedralta. 
5.6    Altura màxima i mínima: L’altura reguladora màxima de l’edificació 
serà de 7 metres i es referirà a les rasants dels carrers segons s’especifica en 
l’apartat 1.2 d’aquestes ordenances. L’altura mínima serà de 5 m. Referida a 
les mateixes rasants.  
En les parcel·les qualificades com IM* amb front a la carretera de Pedralta, 
com la cota del terreny actual de les finques es troba per sota de la rasant del 
vial, l’alçada màxima reguladora respecte al carrer no serà superior a 9,50 
metres i la cota de la planta baixa estarà com a màxim a 3,50 metres per sota 
de la rasant del carrer.  
5.7 Nombre de plantes: El nombre màxim de plantes serà el que es pugui 
incloure dintre del volum màxim permès respectant les alçades mínimes per 
cada tipus de planta que estableix aquesta normativa i l’edificabilitat màxima 
de la parcel·la. Per sobre de la coberta s’hi podrà construir exclusivament els 
elements sortints auxiliars de la instal·lació industrial que no suposin 
increment de l’edificabilitat permesa. 
Per sota de la planta baixa podrà construir-se una planta soterrani d’altura 
mínima de 2,50 m. Els conceptes de planta baixa, planta pis i planta soterrani 
s’especifiquen en l’apartat 1.2 d’aquestes ordenances. 
En les parcel·les qualificades com IM* amb front a la carretera de Pedralta, 
com la cota del terreny actual de les finques es troba per sota de la rasant del 
vial, el nivell de la planta baixa es determinarà a partir de la cota del terreny  
no respecte als vials. 
5.8 Volum i edificabilitat màximes: El volum màxim permès és resultat de 
multiplicar l’ocupació màxima per l’altura reguladora màxima. 
L’edificabilitat màxima és 1,40 m2sostre/m2sòl, excepte en les parcel·les 
qualificades com IM* amb front a la carretera de Pedralta, que l’edificabilitat 
màxima serà d’1,33 m2sostre/m2sòl. 
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MODIFICACIÓ QUARTA 
 
L’àmbit de la modificació quarta afecta a la finca situada al carrer Canigó número 112 dintre 
de l’àmbit territorial del Pla Especial de Millora Urbana “Mas Falgueres” que es troba ja 
desenvolupat i recepcionat per part de l’Ajuntament. La superfície de la finca és de 391,93 
m2, i està qualificada com a Zona de Cases en illa (clau 6b), la parcel·la és de titularitat 
municipal com a bé patrimonial i no procedeix de l’aprofitament mig de cessió obligatòria i 
gratuïta del sector. La modificació proposa: 

 
1.- En relació a la classificació del sòl: 
 

- Mantenir l’actual classificació de sòl urbà consolidat. 
 
2.- En relació a la qualificació: 
 

- Modificar la qualificació de Zona de Cases en illa (clau 6b) a Zona de Cases en illa 
amb habitatge de protecció oficial (clau 6b-hp). 

 
3.- En relació a les condicions d’edificació i usos: 
 

- Modificar la densitat i tipologia d’habitatges, passant d’una densitat d’un màxim de 9 
habitatges de renda lliure, a una densitat de 10 habitatge d’HPO en règim general i 
1 habitatge d’HPO en règim concertat. Es manté l’edificabilitat màxima establerta 
pel PEMU Mas Falgueres de 741 m2 de sostre així com la resta de paràmetres 
d’edificació i ús, excepte la dotació d’aparcament que serà d’una plaça 
d’aparcament per cada habitatge de protecció oficial. La normativa reguladora de la 
qualificació es proposa modificar-la de la següent manera: 

 
 

Article 164. Subzona clau 6b i 6b-hp de cases en illa 
 

1. Es correspon a la major part de l’àmbit, el qual no figura dins de cap altra subzona. 
 

2. Les condicions de parcel·lació, d’edificació i d’ús són les que s’estableixen en els 
apartats següents. No obstant aquestes condicions d’ordenació poden ser 
modificades per les disposicions de planejament de desenvolupament aprovat en els 
sòls que, en els plànols d’ordenació, la clau de zonificació s’acompanya de la 
indicació segons ordenació (s/o).  

 
3. Les condicions de parcel·lació són les següents: 

 
Parcel·la mínima L’existent abans de 1985. 

250 m2 per a noves parcel·lacions. 
 
4. Les condicions d’edificació són les següents: 

 
Tipus d’ordenació Alineada a vial. 
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Edificabilitat neta L’edificabilitat neta de la parcel·la 
situada al carrer Canigó núm. 112 
qualificada com a zona 6b-hp serà de 
741 m2 de sostre. Aquest sostre es 
destinarà íntegrament a sostre 
residencial destinat a habitatges de 
protecció oficial, dels quals un màxim 
de 675 m2 de sostre es destinarà a 
habitatge de protecció oficial en règim 
general o especial, i un màxim de 66 
m2 de sostre a règim de preu 
concertat.  

Densitat 1 hab. / 100  m2. Excepte en la 
parcel·la situada al carrer Canigó 112 
amb la qualificació de zona 6b-hp que 
la densitat serà d’un màxim de 10 
habitatge d’HPO en règim general o 
especial i 1 habitatge d’HPO en règim 
concertat. 
Pl. Baixa 
 

Total per a usos no 
residencials. 
12m per a altres usos o la 
indicada en els plànols 
d’Ordenació, per a usos 
residencials. 

Profunditat Edificable 

Pl. Pis 12 m o la indicada en els 
plànols d’Ordenació, per a 
tots els usos.  

Paràmetres 
referits a l'illa 

Alçada reguladora màxima  9,90 mts. 
Nombre màxim de plantes Pb + 2pp 
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. 
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. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Cossos sortints tancats: 
tribunes 

Segons l’art. 80. amb la limitació 
d’una amplada màxima de 80 cm. les 
limitacions següents: 
 
Amplada: 1/10 de l’amplada del carrer 
i sempre menys de 80 cms. 
Longitud màxima.- 40% de la longitud 
de façana multiplicada per les plantes 
pis. 
Longitud màxima per planta.-  60% de 
la longitud de façana. 
No s’admeten els cossos sortints 
tancats a pati d’illa. 
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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. 

 
Usos admesos Habitatge. 

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

Dotació mínima 
d’aparcament: 

Segons l’art. 111. 
Quedaran exemptes del compliment d’aquest article 
aquelles finques situades en carrers de vianants.  
Les finques qualificades com a zona 6b-hp la dotació 
mínima d’aparcament serà d’una plaça per cada 
habitatge de protecció oficial 

 
 
 
 
8. QUADRE COMPARATIU POUM I MODIFICACIÓ PUNTUAL PROPOSADA 
 
A continuació s’adjunta quadre comparatiu del vigent POUM i les modificacions que es 
proposen, on es pot observar que hi ha un increment de zones verdes, una disminució de 
l’edificabilitat i del nombre màxim d’habitatges de renda lliure previstos. Així mateix es 
conserva el nombre i el sostre d’habitatges de protecció oficial modificant la seva ubicació 
del SMU-25 a la finca situada al carrer Canigó núm. 112 i a la zona de Sant Pol. 
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9. INFORME MEDIAMBIENTAL 
 
S’entén que la present modificació puntual del POUM de Sant Feliu de Guíxols no requereix 
d’informe mediambiental, en els termes i continguts que determina la Llei d’Urbanisme, 
donades les característiques i determinacions que conté. 
 
10. PAUTES DE PROCEDIMENT PER A LA TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM 
 
Les pautes de procediment bàsiques per a l’aprovació del present document són, segons 
l’aplicació de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística (LUC i RLUC) : 
 

1. Aprovació inicial i obertura del termini d’informació pública 
2. Aprovació provisional 
3. Aprovació definitiva 
 

Aprovació inicial: 
 
La Corporació municipal haurà de prendre l’acord d’aprovació inicial de la present 
Modificació puntual del PGOU i sotmetre el document a informació pública durant un mes. 
L’edicte haurà de ser tramès per ser publicat abans de deus dies a partir de l’adopció de 
l’acord d’aprovació inicial.  
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha de sol·licitar un informe als organismes 
afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un 
mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg. 
 
Aprovació provisional: 
 
Una vegada emès l’informa de les al·legacions presentades en el termini d’informació 
pública, la Corporació aprovarà provisionalment la Modificació Puntual del PGOU amb les 
modificacions procedents dins dels dos mesos següents a la data de finalització del període 
d’informació pública. 
 
Aprovació definitiva 
 
Una vegada aprovat provisionalment, l’expedient es tramet a la Comissió d’Urbanisme de 
Girona per a la seva resolució que haurà d’acordar abans de quatre mesos des de la 
recepció de l’expedient. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s’ha adoptat cap 
resolució expressa, s’entén que la modificació ha estat aprovada per silenci administratiu. 
 
11. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

Els terminis d’edificació de l’habitatge de protecció oficial queda regulat pel conveni 
urbanístic signat entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i la societat Porta Ferrada SL. 

D’acord amb l’article 76.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU) a continuació 
s’avalua econòmicament la proposta d’ordenació plantejada en aquest document. 

Aquesta avaluació econòmica financera conté: 

a) estimació del cost econòmic de les actuacions previstes 

b) determinació del caràcter públic o privat de les inversions necessàries per a 
l’execució del Pla 
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c) les previsions de finançament públic i viabilitat financera de les actuacions derivades 
de l’execució del Pla  

Estimació del cost econòmic de les actuacions previstes 
a) Actuació: afectacions de sòl i edificacions. 

Per executar aquesta modificació puntual de planejament general no caldrà expropiar cap 
finca qualificada com a sistema  que resulta de la nova ordenació, ja que el nou equipament 
que correspon a la fàbrica de Can Serra s’obté per permuta segons conveni urbanístic que 
s’adjunta a aquest projecte de modificació. L’increment d’espais lliures en el sector de 
Bujonis es realitza sobre terrenys municipals. 

Per una altra banda les úniques edificacions afectades, que corresponen a la fàbrica de suro 
de Can Serra s’incorporaran al patrimoni  municipal per destinar-les a equipaments. 

El valor del 10% d’aprofitament mig que correspondria rebre a l’ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols pel desenvolupament del sector SMU-25 Can Serra es descompte del valor de la 
finca de Can Serra que l’Ajuntament adquireix per a equipaments. 

b) Actuació: obres d’urbanització. 

No es preveuen cap obra nova d’urbanització no prevista pel vigent POUM, únicament 
indicar que s’ha valorat les obres d’urbanització que l’Ajuntament hauria de rebre pel 
desenvolupament del  sector SMU-25 de Can Serra, que consisteixen en condicionar una 
part de l’actual carretera de Tossa com a espai lliure, que també s’han descomptat del valor 
de la finca de Can Serra. 

A fi efecte de comprovar aquests valors s’adjunta com a Annex 2 d’aquest projecte la 
valoració de les finques a permutar. 

 
Determinació del caràcter públic o privat de les inversions necessàries per a 
l’execució del Pla 
Com s’ha especificat en el punt anterior l’adquisició de les finques afectades pel planejament 
es realitza per  permutes regulades en el corresponent conveni urbanístic. 
 
 
 
 
Sant Feliu de Guíxols, octubre 2010 
 
 
 
 
 
 
Núria Díez, arquitecta 
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NURIA DIEZ MARTINEZ 
Arquitecta COAC 20601-6 
C. Emili Grahit núm. 62, ent. 1ª. 
17.003 GIRONA 
 
 

VALORACIÓ DE LES FINQUES OBJECTE DE PERMUTA REGULADES PEL 
CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS I LA 

SOCIETAT RESIDENCIAL PORTA FERRADA SL 
 
Núria Díez Martínez, arquitecta col·legiada núm. 20.601-6, per encàrrec de l'Ajuntament 
de Sant Feliu de Guíxols emet la següent valoració respecte a la permuta de finques 
situades al carrer Horta número 2 coneguda com a fàbrica de Can Serra, propietat de la 
societat Residencial Porta Ferrada SL, dues finques residencials situades a l’avinguda 
Vall d’Aro, i carrer d’East Grinstead - avinguda S’Agaró, la finca industrial situada a la 
carretera de Pedralta, i la finca situada al carrer Canigó totes elles de propietat municipal. 
 
CRITERIS PER VALORAR LES FINQUES 
  
Les valoracions s’efectuen en el marc definit per la legislació urbanística estatal, Reial 
Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl –
BOE 154 de 26/06/2008 i per aplicació de la Disposició transitòria tercera d’aquesta llei 
l’Ordre Ministerial ECO/805/2003, de 17 de març, sobre normes de béns immobles i 
determinats drets per a certes finalitats financeres. 
 
L’article 24 de la Llei del sòl estatal i l’article 40 de la ECO/805/2003 determinen que en 
sòl urbanitzat s’ha d’aplicar el mètode residual estàtic, i s’han de seguir els passos 
següents: 
 

a) S’han d’estimar els costos de construcció, les despeses necessàries a què es 
refereix l’article 18.3 i 4 d’aquesta Ordre, les de comercialització i, si s’escau, les 
financeres normals per a un promotor de tipus mitjà i per a una promoció de 
característiques similars a l’analitzada.  

b) S’han d’estimar el valor en venda de l’immoble a promoure per a la hipòtesi 
d’edifici acabat en la data de la taxació. Aquest valor és l’obtingut per algun dels 
mètodes establerts als articles precedents de la ECO/805/2003 

c) S’ha de fixar el marge de benefici del promotor. 
d) S’ha d’aplicar la fórmula de càlcul establerta per l’article 42 de la ECO/805/2003, 

que és la següent: 
 

F = Vm x (1 – b) -  ∑Ci     
 
On:   
F = valor del terreny 
Vm = valor de l’immoble en la hipòtesi d’edifici acabat.   
b = marge o benefici net del promotor en tant per un.    
Ci = cada un dels pagaments necessaris considerats. 

 
 
Respecte al sector SMU-25 Can Serra el càlcul del mètode parteix d’un concepte clau, 
l’aprofitament permès pel pla. El planejament és l’instrument jurídic que defineix que es 
pot fer – usos, edificabilitats, etc.- i el que s’ha de fer – obres d’urbanització, cessions, 
etc.- Per tant hem d’entendre l’aprofitament permès pel planejament com la diferència 
entre els drets i les obligacions que en defineix el propi planejament. 

 
Aprofitament urbanístic = Drets – Obligacions 

 



Aquesta diferència en termes econòmics entre drets i obligacions es concreta 
materialment en la diferència entre ingressos, que s’obtenen de la venda de les 
parcel·les urbanitzades, i despeses, necessàries per a la seva obtenció. 
 
El resultat de la diferència és el  valor d’aquest aprofitament, o sigui, el valor urbanístic 
del sòl. 
 

Valor urbanística del sòl = Ingressos – Despeses 
 
Els ingressos s’obtindran multiplicant els metres quadrats dels diferents tipus de sòl o 
sostre corresponents a les tipologies existents dins el sector objecte d’estudi, per uns 
preus unitaris de venda que seran els de mercat de l’indret on s’actua. Les despeses a 
considerar són els costos d’urbanització, les despeses de gestió, i les despeses 
financeres, sense les quals seria inviable qualsevol operació. A més, s’hauran de tenir en 
compte les indemnitzacions com a una despesa més, cas que n’hi hagin.  
 
S’ha de tenir en compte que en SMU-25 “Can Serra” l’administració municipal és la 
receptora del 10% de l’aprofitament mig lliure de càrregues per aplicació de l’article 
16.1b) de la Llei del sòl estatal. En el nostre cas, el valor urbanístic del sòl, pel mètode 
residual, és : 
 

Valor urbanístic del sòl = (ingressos x 0,9) – (despeses) 
 
 
 
VALORS ADOPTATS  
 
Per poder calcular els valor de cada finca, adoptem els valors de repercussió de sòl net 
obtinguts per la fórmula: 
 

VALOR RESIDUAL DEL SÒL 
 

F = Vm x (1 – b) -  ∑Ci    
 
essent: 

  
 F:  Valor del tereny o valor residual per m2 sostre 
  

Vm:  valor en venda a preu de mercat (m2 construït): 
 
Vm habitatge lliure zona 2 = 3.321 €/m2 útil * = 2.822,85 €/m2 construïts 
 
Vm habitatge lliure zona 3 = 2.820 €/m2 útil * = 2.397,00 €/m2 construïts 
 
Vm hpo règim general = 1.576 €/m2 útil = 1339,6 €/m2 construïts 
 
Vm hpo règim concertat = 2.183 €/m2 útil = 1855,55 €/m2 construïts 
 
Vm naus industrials = 825€/m2 construït ** 
 
Vm aparcament = 700 €/m2 construït *** 
 
*Valors de venda segons el Gremi de Constructors i Promotors de les 
Comarques Gironines – Octubre 2009. La zona 2 correspon a la zona de 
Monestir i Sant Pol Interior, i la zona 3 correspon al c. Canigó. 
 



**Valor de venda segons consultes fetes a agents immobiliaris de vendes 
en municipis pròxims per naus industrials entremitgeres. 
 
***Valor de venda segons consultes fetes a agents immobiliaris de 
vendes de places per un preu de 17.500€ per una plaça de 25 m2 
construïts incloent la part proporcional d’accessos. 
 
Conversió de m2 útils a m2 construïts factor 0,85 
 

b:  Marge o benefici net del promotor en tant per un. 
 
El marge de benefici del promotor, el fixa l’entitat taxadora, a partir de la 
informació de què disposi sobre promocions de naturalesa semblant, i atenent el 
més habitual en les promocions de característiques i emplaçaments similars, així 
com les despeses financeres i de comercialització més freqüents.    
 

Tipus d’immobles Marge sense finançament 
ni impost sobre la renda 

de societats (IRS) 
Edificis d’ús residencial 18 
Edificis industrials 27 
Places d’aparcament 20 

 
 
∑Ci Sumatori de costos i despeses de promoció 
 
S’ha considerat: 
 
1. El cost de l’edificació  (Cc)  És el cost de la construcció per contracta. Es 

considera aquest cost la suma dels costos d’execució material de l’obra, les 
despeses generals i el benefici industrial del constructor. No inclouen l’IVA 

 
2. Els impostos no recuperables i aranzels necessaris per formalitzar la 

declaració d’obra nova de l’immoble. 
 

3. Els honoraris tècnics per projectes i direcció de les obres o altres necessaris. 
 

4. Els costos de llicències i taxes de construcció, 
 

5. Altres despeses necessàries (D’altres)  Les despeses de primes de les 
assegurances obligatòries de l’edificació, les despeses d’administració del 
promotor, les despeses de control tècnic i degudes a altres estudis 
necessaris, i les despeses financeres o de comercialització. 

 
 
∑Ci S’ha considerat: 

 
Habitatge lliure zona 3 = 1.200 €/m2 sostre * 
 
Habitatge lliure zona 2 = 1.300 €/m2 sostre (increment 10%) 
 
Habitatge protegit regim general = 800 €/m2 sostre * 
 
Habitatge protegit concertat = 1.025 €/m2 sostre * 
 
Naus industrials = 445 €/m2 sostre ** 
 



Aparcament = 505 €/m2 sostre ** 
 
* els costos de construcció segons el Bolletí Econòmic de la Construcció 
d’octubre 2009 
 
**els costos de construcció segons COAC 

 
 

F Repercussions de sòl net: 
 
 

F = VALOR RESIDUAL DEL SÒL Vm (1-b) ∑Ci F 
F = Vm * (1-b) - ∑Ci          
             
HAB LLIURE  ZONA 2  2.822,85 0,82 1.300,00 1.014,74
         
HAB LLIURE  ZONA 3  2.397,00 0,82 1.200,00 765,54
         
HAB PROTEGIT REG.GENERAL 1.339,60 0,82 800,00 298,47
         
HAB PROTEGIT CONCERTAT 1.855,55 0,82 1.025,00 496,55
         
NAUS INDUSTRIALS  825,00 0,73 445,00 157,25
         
APARCAMENT  700,00 0,80 505,00 55,00

 
 
Per als valors de repercussió de sòl net dels locals en planta baixa així com les despeses 
d’urbanització s’han adoptat  els valors de l’avaluació econòmica i financera del POUM: 
 
 Repercussions de sòl net: 
   

Locals en planta baixa alt     696,00€/m2 
  
 Costos d’urbanització: 
  

Urbanització espais públics       65,00€/m2  
 
 



 
VALORACIÓ DE LA FINCA SITUADA AL C. HORTA NÚM. 2  

 
 
DADES GENERALS: 

 
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL  Urbà no consolidat 

 QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA  Sector de Millora Urbana SMU-25 Can 
Serra 
 USOS ACTUALS   Industrial 

CARACTERÍSTIQUES ACTUALS 
Finca    3.000,00 m2sòl 
Sostre edificat   3.750,10 m2st 
Participació dins el sector  100,00% 

PROPIETAT    Única 
Propietari : Residencial Porta Ferrada, 
SL 

DADES REGISTRALS Finca 2303, Tom 515, llibre 47, foli 16, 
Registre de la Propietat de Sant Feliu de 
Guíxols 

ARRENDAMENTS   Cork Serra SL 
 
   
CARACTERÍSTIQUES I SITUACIÓ URBANÍSTICA 
 
La Finca de referència està classificada segons el vigent Pla d’ordenació urbanística 
municipal, com a sòl urbà no consolidat dintre de l’àmbit territorial del sector de millora 
urbana SMU-25 Can Serra. Aquest sector no ha iniciat el seu desenvolupament. Les 
característiques del sector establertes pel vigent POUM són: 
 
SMU-25 Can Serra 
 
Objectius: Ordenar la reconversió a usos residencials de l’antiga fàbrica de Can Serra, 

tot generant una plaça i un nou edifici d’equipaments que completi el conjunt 
d’espais públics al voltant del Monestir. 

 
Paràmetres urbanístics. 

- Superfície total de l’àmbit: 4.560 m2 
- Edificabilitat total: l’existent en el moment de l’aprovació inicial d’aquest 

planejament. 
- Usos: El 90% del sostre es destinarà a usos residencials. El 10% restant del 

sostre es podrà destinar a usos compatibles amb el residencial. 
- Densitat d’habitatges: 84 hab/Ha. 
- Nombre d’habitatges edificables: 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. 

- Habitatges acollits a regim de protecció oficial. Com a mínim, el 20% del sostre 
destinat a habitatge. Habitatges acollits a altres mesures d’estímul de 
l’habitatge assequible: com a mínim, el 10% del sostre destinat a habitatge. 

- Reserves i cessions de sòl per a sistemes: L’espai viari indicat en els plànols 
d’ordenació i com a mínim 1225 m2 de sòl per espai lliure i/o equipament a 
situar en el solar de l’actual fàbrica. 

- 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 el termini d’1 
any no s’ha iniciat el desenvolupament del sector, la modalitat dels sistema 
passarà a ser la de cooperació. 



- Classificació del sòl: urbà no consolidat. 
- Altes disposicions:  

a) Si les excavacions arqueològiques ho permeten, es construirà un 
aparcament subterrani de 250 places sota Can Serra. L’accés a aquest 
aparcament no es podrà produir des de la plaça del Monestir. 

b) El Pla de Millora Urbana considerarà si cal conservar alguna part de 
l’antiga fabrica i de forma especial la nau que confronta amb el 
Monestir. La proposta de Pla de Millora Urbana sobre la conservació de 
determinats elements arquitectònics del conjunt se sotmetrà al 
dictamen de la Comissió Territorial de patrimoni Cultural de la 
Generalitat de Catalunya, al tractar-se d’un àmbit que forma part de 
l’entorn d’un Bé Cultural d’Interès Nacional.*  

 
* Segons l’acord d’aprovació definitiva del POUM, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona va determinar que en aplicació de l’informe del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya es mantindrà l’edificació existent de Can Serra.  
 
 
Els paràmetres urbanístics del sector per aplicació de les determinacions del POUM són:  
 
CARACTERÍSTIQUES DEL SECTOR SMU-25 CAN SERRA   
      
Sup. Àmbit   4.560,00 m2 sòl   
  Sòl públic inicial  1.560,00 m2 sòl 34,21%
  Sòl privat inicial   3.000,00 m2 sòl 65,79%
Sòl de cessions   2.785,00 m2 sòl 61,07%
  Espais lliures  645,00 m2 sòl 14,14%
  Vialitat  915,00 m2 sòl 20,07%
  Equipament   1.225,00 m2 sòl 26,86%
Sòl d'aprofitament privat 1.775,00 m2 sòl 38,93%
Edificabilitat bruta sobre rasant  3.750,00 m2 st   
  Comercial   375,00 m2 st 10,00%
  Residencial    3.375,00 m2 st 90,00%
    plurifamiliar lliure 2.362,50 m2 st 63,00%
    plurifamiliar HPO general 675,00 m2 st 18,00%
    plurifamiliar HPO concertat 337,50 m2 st 9,00%
Edificabilitat neta sobre rasant 2,11 m2st/ m2sòl   
Edificabilitat sota rasant 6.250,00 m2 st (25m2/plaça) 
  Aparcament   250,00 places   
Densitat d'habitatges 84,00 hab/ha   
Nombre màxim 
d'habitatges 38 hab     
  plurifamiliar lliure 23 hab 102,72 hab/m2
  plurifamiliar HPO 10 hab 67,50 hab/m2

  
plurifamiliar HPO 
concertat 5 hab 67,50 hab/m2

      
Cessió del 10% d'AM a l'ajuntament de Sant Feliu lliure de càrregues d'urbanització 
Sistema de gestió Reparcel·lació modalitat de compensació (1r any) 



VALORACIÓ DEL SÒL 
 
D’acord amb el quadre de característiques del sector de millora urbana SMU-25 
calcularem l’aprofitament urbanístic de sector diferenciant el valor de l’aprofitament que 
correspondria al propietari inicial, societat Residencial Porta Ferrada SL, i a l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Guíxols receptora del 10% d’aprofitament del sector lliure de càrregues 
com a administració actuant . 
 
 
APROFITAMENT URBANÍSTIC DEL SMU-25 CAN SERRA       
Sòl d'aprofitament privat  1.775,00 m2sòl     
          
INGRESSOS  DEL SMU-25         
Edificabilitat bruta sobre rasant  3.750,00 . V.R.NET 3.027.370,73
  plurifamiliar lliure 2.362,50 m2st 1014,74 2.397.316,16
  plurifamiliar HPO general 675,00 m2st 298,47 201.468,60
  plurifamiliar HPO concertat  337,50 m2st 496,55 167.585,96
  comercial 375,00 m2st 696,00 261.000,00
  Nombre màxim d'habitatges 38 hab     
  Nombre màx. Hab.Lliures 23 hab     
  Nombre màx. Hab. HPO general 10 hab     
  Nombre màx. Hab. HPO concertat 5 hab     
            
Edificabilitat sota rasant 6.250,00 m2sòl 55,00 343.750,00
  Aparcament 250,00 places     
      
Valor Ingressos SMU-25       3.371.120,73
      
DESPESES DE PLANEJAMENT, GESTIÓ I URBANITZACIÓ DEL SMU-25    71.066,95
  PLA DE MILLORA URBANA     13.755,00
  PU     11.843,20
 PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ   3.543,75
  OBRES D'URBANITZACIÓ EL 65 41.925,00
      
      
TOTAL APROFITAMENT SMU-25 CAN SERRA       3.300.053,78
      
APROFITAMENT PROPIETAT INICIAL        2.962.941,70
  Ingressos (90%)      3.034.008,65
  Despesses (100%)      71.066,95
      
APROFITAMENT AJUNTAMENT SANT FELIU DE GUÍXOLS     337.112,07
  10% Aprofitament mig lliure de càrregues      337.112,07

 
 
El valor del pla de millora urbana, projecte de reparcel·lació i del projecte d’urbanització i 
direcció d’obres s’han calculat en base al Barem Orientatiu d’Honoraris i les tarifes del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.  
 
 
 
 
 



VALORACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
Atès que les edificacions de la fàbrica de Can Serra per una banda el vigent POUM 
determina que no s’enderrocaran, i per una altra, passaran a ser patrimoni de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols procedeix la seva valoració. 
 
Per a la valoració de la construcció s’efectua amb base al valor de reposició, és a dir, 
respecte al què costaria en el moment present construir una edificació de similars 
característiques a preus actuals, modulat per uns coeficients que indiquin la depreciació 
de la construcció a valorar, en funció de l’edat de la mateixa, estat de conservació i/o 
altres coeficients depreciades com els fixat a la Contribució Territorial Urbana (Reial 
Decret 1020/1993, de 25 de juny, pel qual s’aproven les tècniques de valoració i el 
quadre marc de valors del sòl i de les construccions per a determinar el valor cadastral 
dels bens immobles de naturalesa urbana –BOE de 22 de juny de 1993). 
 
Valor de construcció d’obra nova 
 
El preu d’execució material (sense benefici del constructor ni costos indirectes) d’una nau 
industrial aïllada de llums inferiors a 12 metres, en la província de Girona és de 243,50€, 
segons els barems del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. Per tant, el preu 
d’execució per contracte, que inclou un 13% de benefici del constructor i un 6% de 
costos indirectes serà de 289,77€. 

 
Valor de la construcció existent 
 
Depreciació de la construcció per ús (u) 
 Atès que l’ús de les edificacions és industrial no fabril segons el RD 1020/1993: 
  u = 0,90 
 
Depreciació de la construcció per antiguitat (h) 

Als efectes de valoració d’immobles es considera que l’edifici situat a la finca es de 
l’any 1901 (dada que figura en el Cadastre d’Urbana). Per tant, ha sofert una 
depreciació del seu valor que s’estima, pel RD 1020/1993, en l’aplicació d’un 
Coeficient d’antiguitat   

h = 0,28  
 

Depreciació de la construcció per l’estat de conservació (i) 
L’estat de conservació de l’edifici és, en general, normal. Segons el RD 1.020/93, 
s’entén per : 

- Estat normal, el de les construccions, que malgrat la seva antiguitat, no 
necessiten reparacions importants. En aquest cas el coeficient aplicable és 
1,00. 

- Estat regular, el de les construccions que presenten defectes permanents, 
sense que aquests comprometin les condicions d’estabilitat. En aquest cas el 
coeficient aplicable és 0,85 

- Estat deficient, el de les construccions que presenten defectes permanents, 
que comprometen les condicions d’habitabilitat i d’estabilitat. En aquest cas el 
coeficient aplicable és 0,50 

- Estat ruïnós, el de construccions manifestament inhabitables o declarades en 
ruïna. En aquest cas el coeficient aplicable és 0,00 

i = 1,00 
 
Depreciació de la construcció per afectació de situacions especials de caràcter extrínsec 

(m) 
Les finques afectades per, entre altres, l’obertura de futurs vials i reparcel·lació, 
mentres persista aquesta situació. El coeficient d’aplicació segons el RD  1.023/93 
és de 0,80. 
  m = 0,80 



 
 
VALOR DE LA CONSTRUCCIÓ : 
   
 Naus industrials 

Superfície construïda :    3.750 m2 
Valoració :    V.Constracte x u x h x i x m = 

= 289,77€x0,90x0,28x1.00x 0,80 = 58,42€ 
 

Valor de la construcció : 3.750m2 x 58,42€/m2 = 219.075,00€   
 
 
VALORACIÓ DE LA FINCA     

 
 

Valor de la finca de la societat Residencial Porta Ferrada SL que correspon al SMU-25: 
 
 
 Valor del sòl    VS = 3.300.053,78€ 
 Valor de la construcció   VC =    219.075,00€ 
 

VALOR TOTAL    VT = 3.519.128,78€ 
 
 
D’aquest valor de la finca a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols li correspon: 
 
 
 Valor del sòl (10%AM)   VS = 337.112,07€ 
 

VALOR TOTAL AJUNTAMENT VT = 337.112,07€    
 



 
VALORACIÓ DE LA FINCA SITUADA A L’AVINGUDA VALL D’ARO 

 
DADES GENERALS: 

 
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL  Urbà consolidat 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA Zona d’apartaments (clau 12d-hp) 

segons Modificació puntual de POUM 
 USOS ACTUALS   Sense ús 

CARACTERÍSTIQUES  
Finca    2.245,27 m2sòl 
Sostre edificat   Sense edificar 

PROPIETAT    Única 
Propietari : Ajuntament de Sant Feliu 

DADES REGISTRALS Finca 16.296, del Registre de la Propietat 
de Sant Feliu de Guíxols pendent de 
segregar. 

ARRENDAMENTS   Sense 
 
 
   
CARACTERÍSTIQUES I SITUACIÓ URBANÍSTICA 
 
La Finca de referència estaria classificada segons la modificació puntual de POUM, com 
a sòl urbà consolidat amb la qualificació de Zona d’apartaments, subzona 12d-hp Les 
característiques de la finca establertes per la MP-POUM són: 
 
Front mínim de parcel·la 20 m 
Parcel·la mínima 800 m2 
 
Tipus d’ordenació Segons la determinada pel Pla Parcial Sant Pol Interior aprovat 

anteriorment o pels plànols d’ordenació d’aquest POUM (segons la 
modificació puntual de POUM de Can Serra) 

Densitat 1 habitatge/100m2 en habitatges de renda lliure. La finca qualificada 
com a 12d-hp situada a l’avinguda Vall d’Aro la densitat serà d’un 
mínim i màxim de 4 habitatges de protecció oficial en règim concertat i 
d’un màxim de 16 habitatges de renda lliure, no podent excedir de 20 
habitatges. La densitat màxima per la finca situada al carrer East 
Grinstead, serà de 13 habitatges de renda lliure.  
Edificabilitat 0,82 m2st/m2sòl. La parcel·la qualificada amb 

la clau 12d-hp destinarà un mínim de 
271,50m2 de sostre a habitatge de protecció 
oficial en règim concertat. 

Ocupació màxima 35% 
La profunditat edificable en planta baixa serà 
lliure amb la limitació de l’ocupació màxima. 
En les plantes pis la profunditat edificable 
màxima serà de 13 m. 

Alçada reguladora 
màxima 

11 m, excepte la finca alineada al carrer East 
Grinstead, que tindrà una alçada reguladora 
màxima de 10 metres, prenent la cota des del 
carrer. 

Paràmetres referits a la 
parcel·la 

Separacions  



- a carrer  Planta baixa alineada a carrer, les plantes pis 
es recularan 4 metres de l’avinguda Vall d’Aro 
i es permetrà la col·locació de tendals per a la 
protecció solar. En la planta baixa, l’espai 
entre la línia d’alineació a carrer i la 
d’alineació de les plantes pis, si no s’ocupa, 
es podrà cobrir amb pèrgoles, que no 
computaran a efectes d’edificabilitat. 
La finca amb front al carrer East Grinstead, 
s’alinearà segons gàlibs assenyalats en els 
plànols d’ordenació. 

- a passatges de 
vianants 

3 metres 

- a veïns 5 metres. La finca amb front al carrer East 
Grinstead, s’alinearà segons gàlibs 
assenyalats en els plànols d’ordenació. 

Tanques Segons article 83 Paràmetres referits al 
carrer. Accés a l’edifici Una única entrada de vehicles per parcel·la. 

Nombre màxim de 
plantes 

PB + 2PP 

Alçada lliure mínima:  
- soterrani 2,25 m per a garatge 

2,40 m per a magatzem 
- planta baixa 2,50 m 
- plantes pis 2,50 m 
- entresolat No s’admet 
- sotacoberta No s’admet 
Soterranis Segons article 87 amb la següent limitació:  

- en cap cas es superarà l’ocupació màxima 
del 45% de la parcel·la. 

Condicions estètiques: Els materials i colors de façana s’ajustaran a 
la gamma de colors ocres o terrossos que 
millor s’adaptin a l’entorn. 

Paràmetres referits a 
l’edificació. 

Tipus i material de 
coberta 

Inclinada i amb un pendent màxim del 30%. 
S’admetrà la inserció de terrats plans dintre 
del pla de coberta sempre i quan es situïn a 
una distància de 2 metres de pla de façana. 
L’edificació de la finca amb front al carrer 
East Grinstead, obligatòriament tindrà coberta 
plana. 

Condicions formals Totes les façanes tindran la consideració i tractament de principal, 
havent-se d’utilitzar materials adients a tal fi. 
Als efectes de mantenir criteris estètics en la composició dels edificis, 
que confronten a l’avinguda Vall d’Aro, la cornisa de remat de la planta 
baixa serà horitzontal a 5 mts de la cota mitja del terreny i, per tant, 
seran les plantes baixes les que absorbiran la diferència respecte del 
terreny. 

Espai lliure d’edificació Disposaran d’arbrat en un mínim del 50% de la seva superfície, 
havent-se d’utilitzar espècies autòctones. 

 
 
Usos admesos Habitatge multiresidencial 

Comercial en planta baixa 
Magatzem relacionat amb el comerç, en planta soterrani 
Sociocultural 

Dotació mínima 
d’aparcament 

Segons article 111 

 



 
VALORACIÓ DEL SÒL 
 
Supeditat a l’aprovació definitiva de la MP-POUM les característiques de la finca són: 
 
 
 
APROFITAMENT URBANÍSTIC SANT POL 
PARCEL.LA A – AVDA VALL D’ARO        
Sòl d'aprofitament privat 2.245,27 m2 sòl    
           
Edificabilitat sobre rasant 1.841,12 m2 st V.R.NET 1.727.566,51
  plurifamiliar lliure  1.569,62 m2 st 1.014,74 1.592.752,91
  plurifamiliar concertat 271,50 m2 st 496,55 134.813,60
Nombre màxim d'habitatges 20 hab    
  Nombre màx. Hab. Lliures 16 hab    
  Nombre màx. Hab. Concertat 4 hab    
Edificabilitat sota rasant 1.010,37 m2 st V.R.NET 55.570,43
  Aparcament (45%parcel·la) 1.010,37 m2 st 55,00 55.570,43
VALOR TOTAL PARCEL·LA       1.783.136,94

 
 



 
VALORACIÓ DE LA FINCA SITUADA AL C. D’EAST GRINSTEAD I AVDA S’AGARÓ  

 
 
DADES GENERALS: 

 
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL  Urbà consolidat 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA Zona d’apartaments (clau 12d) segons 

Modificació puntual de POUM 
 USOS ACTUALS   Sense ús 

CARACTERÍSTIQUES  
Finca    1.610,25 m2sòl 
Sostre edificat   Sense edificar 

PROPIETAT    Única 
Propietari : Ajuntament de Sant Feliu 

DADES REGISTRALS Finca 16.296, del Registre de la Propietat 
de Sant Feliu de Guíxols pendent de 
segregar. 

ARRENDAMENTS   Sense 
 
   
CARACTERÍSTIQUES I SITUACIÓ URBANÍSTICA 
 
La Finca de referència estaria classificada segons la modificació puntual de POUM, com 
a sòl urbà consolidat amb la qualificació de Zona d’apartaments, subzona 12d. Les 
característiques de la finca establertes per la MP-POUM són: 
 
Front mínim de parcel·la 20 m 
Parcel·la mínima 800 m2 
 
Tipus d’ordenació Segons la determinada pel Pla Parcial Sant Pol Interior aprovat 

anteriorment o pels plànols d’ordenació d’aquest POUM (segons la 
modificació puntual de POUM de Can Serra) 

Densitat 1 habitatge/100m2 en habitatges de renda lliure. La finca qualificada 
com a 12d-hp situada a l’avinguda Vall d’Aro la densitat serà d’un 
mínim i màxim de 4 habitatges de protecció oficial en règim concertat i 
d’un màxim de 16 habitatges de renda lliure, no podent excedir de 20 
habitatges. La densitat màxima per la finca situada al carrer East 
Grinstead, serà de 13 habitatges de renda lliure.  
Edificabilitat 0,82 m2st/m2sòl. La parcel·la qualificada amb 

la clau 12d-hp destinarà un mínim de 
271,50m2 de sostre a habitatge de protecció 
oficial en règim concertat. 

Ocupació màxima 35% 
La profunditat edificable en planta baixa serà 
lliure amb la limitació de l’ocupació màxima. 
En les plantes pis la profunditat edificable 
màxima serà de 13 m. 

Alçada reguladora 
màxima 

11 m, excepte la finca alineada al carrer East 
Grinstead, que tindrà una alçada reguladora 
màxima de 10 metres, prenent la cota des del 
carrer. 

Paràmetres referits a la 
parcel·la 

Separacions  



- a carrer  Planta baixa alineada a carrer, les plantes pis 
es recularan 4 metres de l’avinguda Vall d’Aro 
i es permetrà la col·locació de tendals per a la 
protecció solar. En la planta baixa, l’espai 
entre la línia d’alineació a carrer i la 
d’alineació de les plantes pis, si no s’ocupa, 
es podrà cobrir amb pèrgoles, que no 
computaran a efectes d’edificabilitat. 
La finca amb front al carrer East Grinstead, 
s’alinearà segons gàlibs assenyalats en els 
plànols d’ordenació. 

- a passatges de 
vianants 

3 metres 

- a veïns 5 metres. La finca amb front al carrer East 
Grinstead, s’alinearà segons gàlibs 
assenyalats en els plànols d’ordenació. 

Tanques Segons article 83 Paràmetres referits al 
carrer. Accés a l’edifici Una única entrada de vehicles per parcel·la. 

Nombre màxim de 
plantes 

PB + 2PP 

Alçada lliure mínima:  
- soterrani 2,25 m per a garatge 

2,40 m per a magatzem 
- planta baixa 2,50 m 
- plantes pis 2,50 m 
- entresolat No s’admet 
- sotacoberta No s’admet 
Soterranis Segons article 87 amb la següent limitació:  

- en cap cas es superarà l’ocupació màxima 
del 45% de la parcel·la. 

Condicions estètiques: Els materials i colors de façana s’ajustaran a 
la gamma de colors ocres o terrossos que 
millor s’adaptin a l’entorn. 

Paràmetres referits a 
l’edificació. 

Tipus i material de 
coberta 

Inclinada i amb un pendent màxim del 30%. 
S’admetrà la inserció de terrats plans dintre 
del pla de coberta sempre i quan es situïn a 
una distància de 2 metres de pla de façana. 
L’edificació de la finca amb front al carrer 
East Grinstead, obligatòriament tindrà coberta 
plana. 

Condicions formals Totes les façanes tindran la consideració i tractament de principal, 
havent-se d’utilitzar materials adients a tal fi. 
Als efectes de mantenir criteris estètics en la composició dels edificis, 
que confronten a l’avinguda Vall d’Aro, la cornisa de remat de la planta 
baixa serà horitzontal a 5 mts de la cota mitja del terreny i, per tant, 
seran les plantes baixes les que absorbiran la diferència respecte del 
terreny. 

Espai lliure d’edificació Disposaran d’arbrat en un mínim del 50% de la seva superfície, 
havent-se d’utilitzar espècies autòctones. 

 
 
 
Usos admesos Habitatge multiresidencial 

Comercial en planta baixa 
Magatzem relacionat amb el comerç, en planta soterrani 
Sociocultural 

Dotació mínima 
d’aparcament 

Segons article 111 

 



 
VALORACIÓ DEL SÒL 
 
Supeditat a l’aprovació definitiva de la MP-POUM les característiques de la finca són: 
 
 
APROFITAMENT URBANÍSTIC SANT POL 
PARCEL.LA B – C. EAST GRINSTEAD        

Sòl d'aprofitament privat 1.610,25 m2 sòl    

           

Edificabilitat sobre rasant 1.320,41 m2 st V.R.NET 1.339.863,81

  plurifamiliar lliure  1.320,41 m2 st 1.014,74 1.339.863,81

Nombre màxim d'habitatges 13 hab    

  Nombre màx. Hab.Lliures  13 hab    

Edificabilitat sota rasant 724,61 m2 st V.R.NET 39.853,69

  Aparcament (45%parcel·la) 724,61 m2 st 55,00 39.853,69

VALOR TOTAL PARCEL·LA       1.379.717,50



VALORACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE PEDRALTA  
 
 
DADES GENERALS: 

 
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL  Urbanitzable delimitat 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA Zona indústria entremitgeres segons MP 

de POUM i PP Bujonis Industrial Sud 
 USOS ACTUALS   Magatzem a l’aire lliure 

CARACTERÍSTIQUES  
Finca    1.495,00m2sòl 
Sostre edificat   Sense edificar* 

PROPIETAT    Única 
Propietari : Ajuntament de Sant Feliu 

DADES REGISTRALS Finca pendent d’agregar i posteriorment 
segregar. 

ARRENDAMENTS   Sense 
 
* Actualment en la finca hi ha un petit cobert de construcció precària que s’haurà 
d’enderrocar. 
   
CARACTERÍSTIQUES I SITUACIÓ URBANÍSTICA 
 
La Finca de referència estaria classificada segons la modificació puntual de POUM, com 
a sòl urbà delimitat amb la qualificació de Zona indústria entremitgeres (clau IM*). Les 
característiques principals de la finca establertes per la MP-POUM són: 
 

- Tipologia: edificació entremitgeres separada del límit posterior i amb alineació 
de façana a vial. 

- Parcel·la mínima: 600 m2 
- Front mínim de parcel·la: 20 m 
- Ocupació: 70% 
- Edificabilitat neta: 1,33 m2/m2. 
- Separacions als límits de parcel·la: segons gàlibs dels plànols d’ordenació 
- Alçada màxima: 9 metres respecte al vial 
- Nombre màxim de plantes: planta baixa i una planta pis. El nivell de la planta 

baixa es determinarà a partir de la cota del terreny  no respecte als vials. 
 
VALORACIÓ DEL SÒL 
 
Supeditat a l’aprovació definitiva de les modificacions puntuals del POUM i del Pla 
Parcial Industrial sud són: 
 
APROFITAMENT URBANÍSTIC FINCA Ctra PEDRALTA     
Sòl d'aprofitament privat 1.495,00 m2sòl     
      
Edificabilitat neta sobre rasant  1.988,35 m2st V.R.NET 312.668,04
  industrial 1.988,35 m2st 157,25 312.668,04
      
VALOR TOTAL DEL SÒL       312.668,04

 



VALORACIÓ DE LA FINCA SITUADA AL CARRER CANIGÓ 112 
SEGONS POUM VIGENT 

 
 
DADES GENERALS: 

 
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL  Sòl urbà consolidat 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA Zona cases en illa (clau 6b) segons el 

Pla Especial de Millora Urbana Mas 
Falgueres, ja desenvolupat. 

 USOS ACTUALS   Sense ús 
CARACTERÍSTIQUES  

Finca    391,93m2sòl 
Sostre edificat   Sense edificar 

PROPIETAT    Única 
Propietari : Ajuntament de Sant Feliu 

DADES REGISTRALS  
ARRENDAMENTS   Sense 

 
 
CARACTERÍSTIQUES I SITUACIÓ URBANÍSTICA 
 
La Finca de referència està classificada segons el vigent POUM, que incorpora el Pla 
Especial de Millora Urbana Mas Falgueres, com a sòl urbà delimitat amb la qualificació 
de Zona cases en illa (clau 6b). Les característiques principals de la finca establertes per 
l’article 164 de les Normes Urbanístiques del POUM i l’article 9 del PEMU Mas 
Falgueres: 
 

- Tipologia: alineació a vial en bloc tancat 
- Parcel·la mínima: 250 m2 
- Front mínim de parcel·la: 20 m 
- Fondària edificable: 12 metres en planta baixa i plantes pis, i 18 metres en 

planta soterrani 
- Nombre màxim de plantes: planta baixa i dues plantes pis 
- Sostre edificable: 741m2 sostre. 
- Nombre màxim d’habitatges: 9 habitatges 

 
VALORACIÓ DEL SÒL 
 
Segons els paràmetres urbanístics del vigent POUM el valor de la finca és: 

 
APROFITAMENT URBANÍSTIC C. CANIGÓ 112  
(POUM i PE VILARTAGUES)      
Sòl d'aprofitament privat 391,93 m2 sòl    
           
Edificabilitat sobre rasant 741,00 m2 st V.R.NET 567.265,14
  plurifamiliar lliure  741,00 m2 st 765,54 567.265,14
Edificabilitat sota rasant 350,00 m2 st V.R.NET 19.250,00
  Aparcament 350,00 m2 st 55,00 19.250,00
VALOR TOTAL PARCEL·LA       586.515,14

 



VALORACIÓ DE LA FINCA SITUADA AL CARRER CANIGÓ 112 
SEGONS MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM  

 
 
DADES GENERALS: 

 
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL  Sòl urbà consolidat 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA Zona cases en illa (clau 6b-hp) segons 

Modificació puntual de POUM. 
 USOS ACTUALS   Sense ús 

CARACTERÍSTIQUES  
Finca    391,93m2sòl 
Sostre edificat   Sense edificar 

PROPIETAT    Única 
Propietari : Ajuntament de Sant Feliu 

DADES REGISTRALS  
ARRENDAMENTS   Sense 

 
 
CARACTERÍSTIQUES I SITUACIÓ URBANÍSTICA 
 
La Finca de referència estarà classificada segons la modificació puntual de POUM que 
es tramita, com a sòl urbà delimitat amb la qualificació de Zona cases en illa – Habitatge 
de protecció oficial (clau 6b-hp). Les característiques principals de la finca establertes per 
la modificació puntual de POUM serà: 
 

- Tipologia: alineació a vial en bloc tancat 
- Parcel·la mínima: 250 m2 
- Front mínim de parcel·la: 20 m 
- Fondària edificable: 12 metres en planta baixa i plantes pis, i 18 metres en 

planta soterrani 
- Nombre màxim de plantes: planta baixa i dues plantes pis 
- Sostre edificable: 741m2 sostre, del quals 675 m2st es destinarà a sostre 

residencial de protecció oficial en règim general i 66 m2st es destinarà a sostre 
residencial de protecció oficial en règim concertat. 

- Nombre màxim d’habitatges: 11 habitatges dels quals 10 habitatges seran de 
protecció oficial en règim general i 1 habitatge serà de protecció oficial en règim 
concertat. 

 
VALORACIÓ DEL SÒL 
 
Supeditat a l’aprovació definitiva de la MP-POUM les característiques de la finca són: 

 
APROFITAMENT URBANÍSTIC C. CANIGÓ 112 
(MODIF.POUM)      
Sòl d'aprofitament privat 391,93 m2 sòl    
           

Edificabilitat sobre rasant 741,00 m2 st V.R.NET 234.240,97
  plurifamiliar HPO general 675,00 m2 st 298,47 201.468,60
  plurifamiliar HPO concertat 66,00 m2 st 496,55 32.772,37

Edificabilitat sota rasant 350,00 m2 st V.R.NET 19.250,00
  Aparcament 350,00 m2 st 55,00 19.250,00

VALOR TOTAL PARCEL·LA       253.490,97
 



JUSTIFICACIÓ DE LA PERMUTA 
 
 
Segons el conveni urbanístic signat entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i la 
societat Residencial Porta Ferrada SL, la finca propietat d’aquesta societat situada al 
carrer Horta número 2 (fàbrica de Can Serra) passarà a ser propietat de l’Ajuntament 
incloent les edificacions industrials que es conservaran. Les finques situades a l’avinguda 
Vall d’Aro i carrer East Grinstead, totes dues a Sant Pol; la finca industrial situada a la 
carretera de Pedralta passaran de ser propietat municipal a la societat Residencial Porta 
Ferrada SL. La finca situada al carrer Canigó 112 passarà a ser també de la societat 
Residencial Porta Ferrada SL i aquesta societat estarà obligada a construir habitatges de 
protecció oficial en la finca que seran de propietat municipal per l’import indicat: 
 
 

JUSTIFICACIÓ DE LA PERMUTA       
     
SOCIETAT PORTA FERRADA SL       
Valor permuta     3.162.257,50 
  Parcel·la A Sant Pol – Avda Vall d’Aro   1.783.136,94 
  Parcel·la B Sant Pol – C. Grinstead  1.379.717,50 
  Parcel·la C. Canigó 112  253.490,97 
  Parcel·la Bujonis   312.668,04 
  Habitatges hpo construïts al c. Canigó -566.755,94 
     
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS     
Valor permuta     3.162.257,50 
  SMU-25 Can Serra   3.300.053,78 
  Naus industrials   219.075,00 
  10% AM   -337.112,07 
          
  Parcel·la C. Canigó 112   -586.515,14 
  Habitatges hpo construïts al c. Canigó 566.755,94 
     
Diferència    0,00 

    
 
El valor de les obres de construcció que haurà d’executar la societat Porta Ferrada SL 
per entregar a l’Ajuntament de Guíxols equivalen als següents metres construïts i/o útils, 
que corresponen a 6 habitatges (1 habitatge cada 70 m2 construïts): 
 

Habitatges hpo construïts c. Canigó   566.755,94 
Preu m2 construït HPO general    1.339,60 
Total m2 construïts HPO construït   423,08 
Preu m2 útil HPO general    1.576,00 
Total m2 útils HPO general    359,62 

 
 
 
 
Sant Feliu de Guíxols, març de 2010 
 
 
 
 
Núria Díez, Arquitecta 



MODIFICACIO PUNTUAL DEL POUM DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 23 
TEXT APROVACIÓ PROVISIONAL              OCTUBRE 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 

“CAN SERRA” 
 
 

PLÀNOLS 
 
 
 




























