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Àrea: URBANISME I MEDI AMBIENT 

Expedient núm. 2021PLGU000006 
 
 

Laura Vilanova Muñoz, llicenciada en ciències polítiques i de l’administració,  
funcionària d'administració local, secretària accidental de l’Ajuntament de 
Figueres (Girona) 
 
CERTIFICA: Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 5 
de juliol de 2021 ha adoptat, per majoria absoluta dels membres que composen 
la corporació municipal,  l’acord que transcrit literalment diu el següent: 
 
“En data 25 de setembre de 2008, la casa Nouviles, finca situada en el carrer 
Nou número 78, va ser adquirida per l’Ajuntament de Figueres i el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà. Concretament l’Ajuntament posseeix el 68,42% de 
la finca. 
 
Posterior a la seva adquisició, es va redactar i aprovar definitivament, amb data 
de publicació al DOGC 18 de juny de 2013, la Modificació núm. 19 DEL PGOU 
DE L'ÀREA DE FIGUERES EN L’ÀMBIT DE LA PLAÇA CATALUNYA, DEL 
RECINTE FIRAL, CASA NOUVILES I PLAÇA DE LA MÚSICA.  
Aquesta modificació va zonificar l’edifici de la casa Nouviles com a Sistema 
d’Equipaments i una franja confrontant amb l’equipament municipal del Centre 
de Formació Ferran Sunyer com a finca d’aprofitament per a l’establiment d’un 
centre hoteler. 
 
Per diverses raons, les dues propostes, Casa Nouviles i zona hotelera, no van 
prosperar ni es va executar amb els objectius que proposava la MPGOU. 
 
És per aquesta raó que es proposa la modificació de nou d’aquests dos àmbits 
per a retornar a la seva zonificació inicial. 
 
La casa Nouviles, situada en el carrer Nou número 78, es troba en l’àmbit del 
PE Nou/Muntaner, regulat en l’article 72 de les normes del Pla Especial de 
Protecció del Catàleg d’Edificis. 
La casa Nouviles està catalogada segons la fitxa n.10 de l’annex a les normes, 
elements i conjunts, del text refós del Pla especial de protecció del catàleg 
d’edificis. La modificació proposada no altera aquest règim de protecció 
 
En un inici, l’adquisició de la finca va estar motivada en la necessitat d’establir 
en un únic espai les instal·lacions dels serveis Socials locals i comarcals.  
Aquest fet es basava en la necessitat principalment de reubicar les 
instal·lacions de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament, provisionalment 
situades en els antics jutjats ( Passeig Nou cantonada amb Poeta Marquina i el 
carrer Mestre Falla), un edifici de planta baixa i tres plantes pis amb 
instal·lacions no adaptades i obsoletes.  
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En aquest sentit, es va estudiar la viabilitat tècnica de l’adaptació de l’edifici 
actual per al nou ús amb la conclusió de què el plantejament no resultava 
viable. 
 
Així, aquest projecte conjunt, degut a la complexitat administrativa i l’elevat cost 
de rehabilitació de la Casa Nouviles per a l’adaptació a oficines administratives 
amb un ús tant específic, va propiciar que es descartés aquest opció. 
Transcorreguts uns anys, l’Ajuntament de Figueres va optar per re situar l’àrea 
de Serveis Socials en un nou local situat en el carrer Sant Pau, número 39. 
 
Actualment la ciutat de Figueres, tal i com s’exposava en el Pla d’Equipament 
redactat en 2012, i amb l’execució de les oficines municipals de serveis Socials, 
no té una manca d’equipaments administratius. La deficiència d’equipament es 
basa principalment en esportius i assistencials/residencials. 
Cal indicar que la casa Nouviles no es considera apta per aquests usos. 
Vista la no viabilitat d’aprofitament de la finca com a equipament públic, es 
proposa la modificació de nou d’aquests dos àmbits per a retornar a la seva 
zonificació inicial. 
En l’entorn Centre de Formació Integral, arran de la MPGOU número 19, es va 
zonificar la franja actual per a la ubicació d’una instal·lació hotelera.  
Durant l’any 2020 s’ha finalitzat la construcció de la segona fase del Centre de 
Formació Integral Ferran Sunyer. 
Aquest centre,  executat en dues fases (Fase I de 1.711,81 m² construïts ,i una 
Fase II de 547,90 m² construïts), amb una superfície total de 2.260 m²st, crea 
un pol d’equipament educatiu que sense cap mena de dubte en un futur podrà 
créixer en una zona de la ciutat poc equipada. 
 
Transcorreguts 9 anys des de l’aprovació, no s’ha percebut cap interès pel 
desenvolupament de l’activitat hotelera. Mantenir uns usos tant específics en 
un entorn de sistemes públics no es considera oportú. 
Així, al igual que succeeix amb la casa Nouviles, es considera adequat retornar 
a aquesta finca la zonificació que disposava abans de la MPOU núm.19 i la 
proposta de les dues administracions propietàries de la casa Nouviles és 
l’alienació del bé, una vegada passi a ser qualificat com a bé patrimonial, amb 
l’aprovació definitiva d’aquesta modificació del PGOU, per deixar d’estar 
afectada al domini públic, dins del sistema d’equipaments, amb la qualificació 
actual de 6a. 
 
 
La nova ordenació garanteix el manteniment quantitatiu i qualitatiu de les 
superfícies d’equipaments definitives resultants. Tanmateix no representa un 
increment de sostre d’aprofitament, ja que el nou sostre residencial és de 
3.547,60 m² produint-se una pèrdua de sostre hoteler de 8.246,06 m2. 
 
Els quadre següent detalla paràmetres de l’àmbit objecte la modificació: 
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ÀMBIT MPGOU PLANEJAMENT VIGENT PLANEJAMENT PROPOSTA

ZONIFICACIÓ SUPERFÍCIE AFECTADA PERCENTATGE SUPERFÍCIE AFECTADA PERCENTATGE

6a 1.594,00 m²sòl                    38,58% 1.673,50 m²sòl                         40,51%

5a 0,00 m²sòl                            0,00% 863,75 m²sòl                            20,91%

92RF 2.537,25 m²sòl                    61,42% 0,00 m²sòl                                 0,00%

11 0,00 m²sòl                            0,00% 942,80 m²sòl                            22,82%

14 0,00 m²sòl                            0,00% 651,20 m²sòl                            15,76%

TOTAL 4.131,25 m²sòl                    100,00% 4.131,25 m²sòl                         100,00%  
 
 
La modificació puntual del Pla General proposada afecta les finques definides 
en la documentació gràfica, concretament en les finques on actualment s’ubica 
la casa Nouviles al carrer Nou, 78 i la finca colindant amb el Centre de 
Formació Integral Ferran Sunyer situada a la Ronda Sud, 1. Es tracta 
exclusivament de terrenys de titularitat municipal. 
 
Aquesta modificació no suposa la reducció de sistemes d’equipaments a la 
ciutat. La reubicació de la zona d’equipaments reagrupada en la finca pública 
situada en el Recinte Firal, permetrà en un futur la consolidació d’un pol 
d’equipaments on actualment hi ha el Centre de Formació Integral Ferran 
Sunyer, que acaba de ser executada la segona fase. 
 
Els serveis tècnics municipals ha redactat el document de la modificació 
puntual del Pla general d’acord amb l’exposat. 
 
Atès el que disposa el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de a Llei d’urbanisme i al Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; també la normativa bàsica en 
matèria del règim de la propietat del sòl, del Decret Legislatiu 7/2015, de 30 
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, 
així com el que disposa la normativa del règim jurídic i del procediment 
administratiu aplicable a l’administració local catalana, així com el que disposa 
el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals. També és aplicable la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del Patrimoni Cultural Català. 
 
Per tot l’anterior la Comissió Informativa general, proposa a l’Ajuntament Ple, 
l’adopció dels acords següents: 
 
1r.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació 
urbana de Figueres número 53, en l’àmbit de la Casa Nouviles.  
 
2n.- Exposar al públic aquest acord i el document de la modificació puntual, 
redactat pels serveis tècnics municipals, pel termini de 45 dies hàbils i als 
efectes de la presentació d’al·legacions així com, durant aquest termini, 
sol·licitar els informes corresponents. 
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3r.- Publicar el document íntegre de la modificació puntual al web municipal per 
a la seva consulta i coneixement públic. 
 
4rt.-Facultar l’alcaldia presidència per a l’adopció dels actes i acords precisos 
per a la execució dels acords anteriors.” 
 
I per tal que així consti, signo el present certificat amb el vistiplau de 
l’Alcaldessa Presidenta a data de la signatura electrònica. 
 
 
Vist-i-plau       

  
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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