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Introducció 
 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal proposat per a Sant Feliu de Guíxols té ben present la 

necessitat de contribuir des dels instruments de planejament urbanístic a pal·liar les dificultats 

d’accés a l’habitatge, que constitueix actualment un problema social de primer ordre. D’aquesta 

manera, al costat dels objectius de requalificació mediambiental com a fonament del 

desenvolupament de Sant Feliu, i d’equilibri i diversificació de la seva estructura socio-econòmica, el 

POUM de Sant Feliu integra també l’objectiu d’equitat social. Els diversos col·lectius que 

constitueixen la població de Sant Feliu han de poder participar tots de les dinàmiques de 

revitalització i millora de la qualitat de vida que el POUM pretén impulsar. I la política d’habitatge 

social és una eina fonamental per aconseguir-ho. És per això que el POUM de Sant Feliu comprèn 

diverses mesures destinades a potenciar l’habitatge social. 

 

D’aquesta manera, el POUM de Sant Feliu s’insereix plenament en l’esperit i el contingut de la Llei 

10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002 d’urbanisme, per al foment de 

l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local (incorporades ambdues, 

actualment, en el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 

juliol), la qual té entre les seves principals raons de ser la voluntat d’impulsar les polítiques 

d’habitatge social. Responent als requeriments d’aquesta Llei, el POUM incorpora aquesta memòria 

social per explicitar i justificar els objectius i les propostes relatives a la producció d’habitatge 

assequible, d’acord amb el que disposa l’article 59.1.h del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
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Necessitat i objectius de la política d’habitatge social a              
Sant Feliu de Guíxols 
 

A l’hora d’avaluar la necessitat d’habitatge assequible cal considerar diversos indicadors com ara els 

preus de mercat, el règim de tinença, la producció d’habitatge protegit en els darrers anys i el pes de 

la immigració.  

 

Els preus del mercat de l’habitatge 

 

Sant Feliu de Guíxols presenta uns preus elevats d’habitatge. Segons un estudi de mercat realitzat a 

través de diverses immobiliàries, els preus de l’habitatge a Sant Feliu, són dels més elevats de les 

comarques gironines. El fet que a Sant Feliu sigui una ciutat amb un gran atractiu turístic, i amb una 

forta demanda de segones residències, contribueix als alts preus de l’habitatge. L’alt cost de 

l’habitatge constitueix, doncs, el primer factor de la dificultat per accedir-hi. 

 

 

 

Preus de mercat de l’habitatge nou 

Àmbit 
Habitatge nou 

(€/m2) 

Sant Feliu de Guíxols 2.798* 

Palafrugell 2.716 

Àrea de Girona capital 2.599 

Vall d’Aro (Sant Feliu, Palamós, Platja d’Aro, Santa Cristina, Calonge i Calella) 2.578 

Castell – Platja d’Aro 2.473 

Palamós 2.441 

Calonge 2.400 

Àrea de la Bisbal 2.238 

Àrea de Castelló d’Empúries (Escala, Castelló, Empúria Brava, Sant Pere) 2.133 

Àrea de Pals (Torroella, l’Estartit, Pals, Begur) 2.017 

Santa Cristina d’Aro 1.983 
Font: elaboració pròpia a partir de preus immobiliaris de gener de 2005 

 
*Aquest preu és un valor mig, que varia apreciablement segons la situació. Així, en la zona costanera aquest 

valor pot superar els 4.000 €/m2 tant en habitatge nou, com en habitatge utilitzat. 
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Règim de tinença de l’habitatge 

 

El percentatge de llars en règim de lloguer a Sant Feliu de Guíxols és baix, lleugerament superior a 

la mitjana del Baix Empordà, però sensiblement inferior a la mitjana de Catalunya. Aquest poc pes 

de l’habitatge del lloguer respecte a l’habitatge en propietat és un segon factor que contribueix a la 

dificultat d’accedir-hi. 

 

Règim de tinença de les llars 

Àmbit En propietat De lloguer Altres 

Sant Feliu de Guíxols 78,6% 13,8% 7,6% 

Baix Empordà 77,14% 11,27% 11,59% 

Catalunya 78,9% 16,7% 4,4% 
Font: dades IDESCAT de 2001 

 

 

Producció d’habitatge protegit 

 

Davant d’aquests factors que dificulten l’accés a l’habitatge, la producció d’habitatge protegit en els 

darrers anys ha estat molt minsa. Entre 1992 i el 2002, a Sant Feliu de Guíxols es construïren 

només 86 habitatges, tan sols un 3,92% del total d’habitatges construïts durant aquest període.  
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Dinàmiques migratòries 

 

La immigració ja té un pes important en l’evolució demogràfica de Sant Feliu en els darrers anys, en 

què l’increment de població es deu bàsicament a un saldo migratori positiu. I tal i com preveuen els 

estudis demogràfics (veure Annex I de la memòria justificativa) la immigració seguirà essent el 

principal factor del creixement de població en les properes dècades. 

 

 

Variacions de població a Sant Feliu de Guíxols 

Any Naixements Defuncions Saldo 
natural Immigrants Emigrants Saldo 

migratori 
migració/ 

total variació
2002 202 186 16 753 638 185 87,8% 

2001 188 167 21 535 507 28 57,1% 

2000 208 175 33 606 504 102 75,5% 

1999 198 155 43 617 493 124 74,3% 
Font: IDESCAT 

 

 

Al mateix temps, les dades sobre l’origen de la població resident a Sant Feliu posen de manifest 

l’increment continuat de la població nascuda a l’estranger, de manera que la major part de la 

immigració que arriba a Sant Feliu prové d’altres països. Entre el 1991 i el 2003, el percentatge de 

població d’origen estranger resident a Sant Feliu ha passat del 2,08% al 9,87%. 

 

 

Lloc de naixement de la població resident a Sant Feliu 

Any Baix Empordà Resta Catalunya Resta Espanya Estranger 

2003 40,09% 25,45% 24,59% 9,87% 

2002 40,53% 26,00% 25,34% 8,12% 

2001 41,06% 26,14% 25,96% 6,83% 

2000 41,57% 26,35% 26,54% 5,53% 

1996 41,89% 25,96% 28,07% 4,08% 

1991 43,35% 24,25% 30,32% 2,08% 
Font: IDESCAT 
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Certament que una part d’aquesta immigració estrangera pot correspondre a persones amb un bon 

poder adquisitiu procedents d’altres països occidentals (i bàsicament de la Unió Europea) que 

cerquen la qualitat de vida i l’entorn privilegiat de Sant Feliu, però la major part de la immigració 

prové de països en vies de desenvolupament. Aquesta immigració constitueix, doncs, un col·lectiu 

plenament afectat per les dificultats d’accés de l’habitatge i receptor de les polítiques d’habitatge 

assequible. És per això que no només la quantitat d’habitatge protegit és important, sinó també la 

seva distribució en el municipi. Afavorir la màxima distribució de l’habitatge assequible, en lloc de 

concentrar-lo en determinats barris, és una mesura fonamental per evitar la segregació espacial i 

per contribuir a la inserció de les noves poblacions d’immigrants. 

 

De la consideració d’aquests diversos indicadors se’n dedueix en primer lloc que la problemàtica de 

l’accés a l’habitatge, comuna a la pràctica totalitat de ciutats catalanes, és ben candent a Sant Feliu 

de Guíxols. Els elevats preus de l’habitatge, la baixa proporció de llars en règim de lloguer i la 

manca d’habitatges protegits fan necessària una decidida política en favor de l’habitatge assequible 

a Sant Feliu de Guíxols. Al mateix temps, la importància de la immigració estrangera com a factor 

destacat del creixement demogràfic de Sant Feliu obliga a ser especialment curosos a l’hora de 

garantir una màxima distribució d’aquests habitatges dins del municipi. 

 

Quantificació de les necessitats d’habitatge social 

 

Una vegada establerta la necessitat d’habitatge social a Sant Feliu de Guíxols, és necessari realitzar 

una aproximació quantitativa per tal d’estimar aquesta demanda. En municipis amb un nivell de 

renda similar al de Sant Feliu de Guíxols (amb un índex 7 sobre 10), s’estima que entre el 40% i el 

55% de la població que cerca habitatge pot acollir-se a algun règim d’habitatge assequible, ja es 

tracti d’habitatge protegit o concertat. El POUM preveu uns 3.775 habitatges, dels quals, d’acord 

amb el rendiment actual del parc d’habitatges, es crearien uns 2.000 habitatges principals. Per tant, 

per fer front al percentatge de població que podria acollir-se a algun tipus d’habitatge social es 

necessitarien entre 800 i 1.1000 habitatges assequibles.  

 

Un segon aspecte a tenir en compte és el percentatge d’habitatge assequible de lloguer necessari 

per fer front a la demanda temporal de determinats segments de població, i en especial dels joves 

durant el període d’emancipació. En funció de la piràmide d’edat, la previsió d’ací al 2026 de 

població jove ens dóna un valor màxim per l’any 2012. Si tenim en compte els diferents segments 

d’edat, les taxes d’emancipació en cada un d’ells, i el percentatge de joves en cada segment amb un 

nivell de renda que els permeti accedir a l’habitatge assequible, podem calcular la demanda 

d’habitatge de lloguer per a joves. En el seu punt àlgid, aquesta demanda se situaria l’any 2012 en 

uns 850 habitatges.  
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Demanda d’habitatge de lloguer per a joves l’any 2012 

Franja d’edat Nombre de 
joves 

Taxa 
d’emancipació 

Nombre de 
joves 

emancipats 

% amb accés 
a habitatge 
assequible 

Demanda 
d’habitatge 
assequible 

20 a 24 anys 1.163 3% 35 90% 32 
25 a 29 anys 1.488 20% 298 65% 194 
30 a 34 anys 2.256 70% 1.579 40% 632 

Total: 858 habitatges 
 

En conseqüència, això significa que una gran part de l’habitatge assequible que es generi hauria de 

tenir un règim de lloguer, per poder fer front a aquestes demandes temporals vinculades a 

l’emancipació. 

 

Finalment, pel que fa a la previsió d’habitatges tutelats és possible fer les següents previsions. 

Segons l’escenari demogràfic de referència (veure l’annex sobre l’estudi socio-demogràfic) el 

nombre de població de més de 65 anys seria de 4.699 persones a 2.026 (la mateixa, pràcticament 

que en l’escenari alt, pel qual seria de 4.741 persones a 2021). Segons els criteris aplicats per la 

Diputació de Barcelona, el 5% de les persones de més de 65 anys es troben en situació crítica o de 

necessitat d’allotjament en residències assistides, d’aquestes, un 36% es trobava coberta per la 

xarxa pública i un 86% per la privada (a 2003). La previsió pel 2007 és de que la cobertura pública 

assoleixi el 40% de la població en situació crítica i que la privada cobreixi la resta. Aplicat a Sant 

Feliu de Guíxols, això suposa un total de 94 places assistides de cobertura pública. En cas que es 

volgués cobrir tota la demanda amb servei públic les necessitats serien de 235 places. Tenint en 

compte que les idmensions més eficients per a aquest tipus d’equipaments és de 90-120 places, 

això ens donaria una necessitat d’1 equipament (mínim) o bé 2 (màxim) centres d’aquestes 

característiques. 

 

Pel que fa a acolliment diürn o “centres de dia”, existeix un 4,98% de persones majors de 65 anys 

en situació crítica, les necessitats de les quals actualment són cobertes en un 32% dels casos (12% 

per cobertura pública, a 2003). Els objectius de cobertura publica pel 2007 són del 19% de la 

població d’aquesta franja d’edat. Així, d’ací al 2026, i preveient una cobertura pública del 20% de les 

necessitats, ens caldria acollir 47 persones, sobre un total de 234 persones en situació crítica, a 

Sant Feliu de Guíxols. Tenint en compte que la dimensió recomanada per aquest tipus 

d’equipaments és de 20-30 places per centre de dia, independent o associat a residència de gent 

gran, caldrien un mínim de 2 centres. 
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D’acord amb aquestes premisses, el POUM de Sant Feliu de Guíxols es fixa com a objectius en 

matèria d’habitatge assequible destinar com a mínim el 20% del sostre residencial de nova 

implantació a habitatge protegit, i completar-lo destinant un 10% del sostre residencial de nova 

implantació a habitatge concertat. Per tal de garantir la màxima distribució dels habitatges 

assequibles, el POUM no estableix reserves genèriques, sinó que es proposa precisar la ubicació de 

la major part d’aquests habitatges. 
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Mesures de foment de l’habitatge assequible a                             
Sant Feliu de Guíxols 
 

Atesa la manca de capacitat inversora que tenen fonamentalment els ajuntaments dels petits 

municipis, i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols no n’és una excepció (veure l’Avaluació 

Econòmico i Financera), el POUM no es basa en actuacions d’iniciativa exclusivament municipal, 

sinó que integra totes les intervencions proposades en sectors de planejament derivat que poden 

ser desenvolupats amb el finançament del sector privat. Això inclou també les actuacions de 

producció d’habitatge assequible. El POUM defineix l’habitatge assequible que han de generar cada 

un dels diversos àmbits de planejament derivat proposats, tal i com queda resumit en la taula de la 

pàgina següent.  

 

Des d’un punt de vista quantitatiu, es constata que el POUM preveu que es destinin 61.555 m2 de 

sostre residencial a habitatge protegit, la qual cosa correspon al 20% del total de sostre de nova 

implantació. 

 

Aquest sostre resulta, doncs, d’aplicar una reserva per a habitatge protegit del 20% del sostre d’ús 

residencial de nova implantació a la majoria de sectors de planejament derivat. Més enllà d’aquestes 

reserves generals, el POUM preveu tres operacions que tenen entre els seus principals objectius el 

foment de l’habitatge protegit. En primer lloc, en el sector de Sant Pol Mitjà es proposa una 

reconversió de l’ordenació vigent, per passar d’unes tipologies de baixa densitat poc aptes a la 

construcció d’habitatge assequible a unes noves tipologies adequades a aquest fi. En aquest sector, 

el POUM també preveu unes reserves del 25% del sostre residencial. En segon lloc, en l’àmbit de 

Sant Pol més Lluny, es proposa un nou creixement urbà per configurar aquesta entrada a la ciutat 

amb unes reserves del 35% d’habitatge protegit. Finalment, en el sector de Mas Gras, al cor de 

l’ampliació del nucli urbà compacte, les reserves per habitatge protegit es fixen al 30%. D’aquesta 

manera, dues de les operacions amb majors reserves d’habitatge protegit se situen en el sector de 

Sant Pol i formen part de la voluntat del POUM de convertir aquesta zona en un veritable barri de 

Sant Feliu, amb caràcter plenament urbà. Juntament amb la densificació i la configuració com a vies 

urbanes de les carreteres de Castell d’Aro i Palamós (veritables eixos vertebradors del sector), el 

pes de l’habitatge protegit en aquestes operacions residencials contribuirà a augmentar el nombre 

d’habitatge principals en una zona dominada per les segones residències, així com a evitar la 

segregació espacial i social d’un sector que concentra algunes de les àrees de més alt standing de 

Sant Feliu.  
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HABITATGE ASSEQUIBLE EN SECTORS AMB HABITATGE DE NOVA IMPLANTACIÓ

Protegit Concertat
Sector Nom

Sostre total
de nova

implantació % sostre nº hab. sostre nº hab.

SUD-02 Mas Cabanyes Nord 4.807 20,0 961 9 481 6
SUD-03 Sant Pol més Lluny 26.641 35,0 9.324 120 2.664 34
SUD-04 Vinya Miomi 1.953 20,0 391 4 195 3
SUD-05 Mas Cabanyes Sud 2.100 20,0 420 4 200 3
SUD-06 Santa Júlia 4.086 20,0 817 7 409 5
SUD-07 Gaziel 35.917 20,0 7.183 92 3.592 46
SUD-08 Mas Gras 15.312 30,0 4.593 59 1.531 20
SUD-09 Bujonis Res - Mas Balmanya 6.869 20,0 1.374 18 687 9
SUD-10 Enamorats 7.776 20,0 1.555 20 778 10
SUD-11 Mas Balmanya Sud 4.000 20,0 800 8 423 5
SUD-12 Sant Amanç 7.600 20,0 1.520 14 785 10
SMU-01 Porta Nord 5.910 20,0 1.182 15 591 8
SMU-02 Quatre Arbres 11.817 20,0 2.363 30 1.182 15
SMU-04 Cta. Girona /Eixample 5.485 20,0 1.097 14 549 7
SMU-05 Vista Alegre Nord 3.344 20,0 669 6 334 4
SMU-06 Huguet Nord 3.788 20,0 758 10 379 5
SMU-07 Huguet Centre 9.350 20,0 1.870 24 935 12
SMU-08 Huguet Sud 3.641 20,0 728 9 364 5
SMU-10 Tueda 9.100 20,0 1.820 23 910 12
SMU-12 Entorns Institut Gaziel 11.039 20,0 2.208 28 1.104 14
SMU-13 Puig de la Rúpia 24.916 20,0 4.983 64 2.492 32
SMU-14 Accés Cementiri 4.770 20,0 954 12 477 6
SMU-15 Carretera Tossa 2.400 20,0 480 6 240 3
SMU-16 Cala Sants 54.390 11,0 5.983 77 5.439 70
SMU-20 Plaça del Sol 4.000 10,0 400 5 400 5
SMU-21 Plaça del Puig 2.800 10,0 280 4 280 4
SMU-22 Biblioteca/SARFA 3.100 10,0 310 4 310 4
SMU-25 Can serra 3.375 20,0 675 9 338 4
SMU-28 Mascanada Llevant 5.100 20,0 1.020 13 510 7
SMU-30 Carrer Rosselló 3.793 20,0 759 10 379 5
SMU-32 Sant Pol Mitjà 10.248 25,0 2.562 33 1.025 13
SMU-35 Trachsler carretera Girona 1.645 20,0 329 4 165 2
SMU-39 Les Penyes 3.556 20,0 711 9 356 5
SMU-41 Les Vetlladores 2.000 20,0 400 5 200 3
TOTAL 306.628 20,0% 61.479 769 30.704 396

Al costat de les reserves per a habitatge protegit, el POUM també considera la constitució del

patrimoni municipal de sòl i habitatge al qual s’incorporen les cessions d’aprofitament urbanístic en

sectors residencials, d’acord amb l’article 156 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per

Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. Aquestes cessions permetran a l’Ajuntament de Sant Feliu

començar una política de promoció d’habitatge públic, malgrat la seva manca actual de capacitat de

finançament.
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Aquesta política s’hauria d’articular també amb la gestió dels sòls d’equipaments. Tal i com s’ha 

ressaltat en l’apartat VI.1 de la memòria justificativa, Sant Feliu disposa en aquests moments d’una 

quantitat important de sòls expectants qualificats d’equipaments. En els propers anys, l’Ajuntament 

ha de definir el destí de molts d’aquests sòls. El POUM subratlla la necessitat de potenciar els 

equipaments culturals per reforçar la vocació de Sant Feliu en aquest àmbit, així com augmentar els 

equipaments assistencials. En el marc d’aquesta política d’equipaments assistencials, i a partir de 

les noves capacitats financeres que suposarà la constitució del patrimoni de sòl i habitatge, 

l’Ajuntament de Sant Feliu podria considerar la possibilitat de qualificar alguns sòls com a sistema 

d’habitatges dotacionals públics (d’acord amb l’article 34.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme, 

aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol) i desenvolupar-hi promocions d’habitatges per a 

joves o per gent gran.  

 

Finalment, el POUM contempla que els sectors que generen sostre residencial de nova implantació 

reservin el 10% d’aquests sostre a habitatge concertat, tal i com queda regulat pel Decret 454/2004, 

de 14 de desembre, de desplegament del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007. 

 

Amb aquest conjunt de mesures, i considerant una dimensió dels habitatges assequibles de 70 m2, 

Sant Feliu podria construir durant el període de desplegament del POUM uns 769 habitatges 

protegits i uns 396 habitatges concertats. Es generen, doncs, uns 1.165 habitatges assequibles, 

donant resposta a la franja alta de l’estimació de la demanda, que se situava en uns 1.150 

habitatges.  

 

 
 

QUANTIFICACIÓ DELS HABITATGES ASSEQUIBLES GENERATS PEL POUM 

 

HABITATGES PROTEGITS 769

HABITATGES CONCERTATS 396

TOTAL HABITATGES ASSEQUIBLES 1.165

TOTAL HABITATGE DE NOVA IMPLANTACIÓ 2.820

% HAB. ASSEQUIBLE / HAB. NOVA IMPLANTACIÓ 41,3%

HABITATGES GENERATS PEL POUM 676

% HAB. ASSEQUIBLES / HAB. GENERATS PEL POUM 172%
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Al costat d’aquesta valoració quantitativa de les propostes del POUM sobre habitatge social, també 

resulta important la valoració de la distribució d’aquests habitatges dins el municipi. En la mesura 

que el POUM no estableix reserves genèriques, sinó que concreta les reserves d’habitatges 

assequibles per sectors de planejament derivat, fa un esforç important per garantir la distribució 

d’aquests habitatges. Amb l’excepció d’alguns sectors de petites dimensions o amb tipologies 

d’habitatges unifamiliars (assenyalats en cursiva en la taula de la pàgina anterior), en què podria 

resultar difícil localitzar els habitatges dins el sector atribuint una qualificació específica d’habitatge 

social als terrenys que s’hi destinin (tal i com requereix l’article 57.5 del Text refós de la Llei 

d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol), la pràctica totalitat d’habitatges 

assequibles poden localitzar-se dins els àmbits que els generen. 

 

En la taula següent es pot observar com l’habitatge assequible es reparteix de manera homogènia 

entre els diferents grans barris de la ciutat1. La majoria d’ells acullen entre un 10 i un 15% del total 

d’habitatge assequible. Sant Pol, amb un 28% i els sectors entorn de la ronda de Ponent amb un 

21,9% són les àrees que acullen un major percentatge d’habitatge assequible. Aquesta distribució 

contribueix a evitar la segregació territorial.  

 

Distribució de l’habitatge protegit generat pel POUM  

Sector Percentatge d’habitatge assequible 

Casc Antic / Front Marítim 10,0% 

Eixample Decimonònic 12,7% 

Eixample Mascanada / Enamorats 14,4% 

Vilartagues 13,0% 

Ronda de Ponent 21,9% 

Sant Pol 28,0% 

 

 

Dins de cada un d’aquests sectors, els habitatges no estan concentrats, sinó del tot repartits dins 

dels barris, tal i com es pot observar en el plànol de la pàgina següent. A tall d’exemple, en el sector 

de Sant Pol, els emplaçaments del Puig de la Rúpia, de Sant Pol Mitjà i de Sant Pol més Lluny es 

troben allunyats els uns dels altres i estratègicament ubicats dins el sector. D’aquesta manera, el 

POUM garanteix la total distribució de l’habitatge assequible dins el conjunt de Sant Feliu. 

                                                 
1 A l’hora de calcular aquesta distribució de l’habitatge assequible, les reserves d’habitatges d’aquells sectors 
que probablement no les ubiquin en el propi àmbit s’han situat a Mas Falgueres, un sector que s’està 
començant a desenvolupar, que generarà més de 500 habitatges, i on l’Ajuntament ha començat a constituir el 
patrimoni municipal de sòl  i habitatge.  
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Amb aquestes mesures, el POUM fomenta decididament la producció d’un habitatge assequible que 

faciliti l’accés a l’habitatge de les capes socials més desafavorides, que respongui a les demandes 

de la nova immigració, i que ofereixi als joves millors possibilitats d’emancipació dins mateix de Sant 

Feliu. Al mateix temps, la distribució d’aquest habitatge assequible constitueix una eina de cohesió 

espacial i social. Es tracta de mesures que reflecteixen i concreten l’objectiu d’equitat social que 

fonamenta el POUM. 
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