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Aquest estudi de mobilitat completa la justificació de les mesures de foment d’una mobilitat 

sostenible incorporades en el POUM i, alhora, avança actuacions que, sobre la base d’aquesta 

ordenació proposada pel POUM, permetin plasmar en el futur aquesta millora de la mobilitat a Sant 

Feliu de Guíxols. L’estudi s’estructura en dues parts. La primera part analitza les problemàtiques 

actuals a Sant Feliu de Guíxols relatives a la mobilitat, i fa una estimació de com les propostes de 

creixement del POUM incidirien en aquestes problemàtiques. La segona part de l’estudi valora fins a 

quin punt l’estructura viària i el sistema d’aparcaments proposada pel POUM permet fer front a les 

problemàtiques de mobilitat detectades, i defineix actuacions per impulsar la mobilitat sostenible en 

el municipi. 

 

 

I. Anàlisi de les problemàtiques de mobilitat 
 

I.1 Dades estadístiques generals del municipi 
 

Sant Feliu de Guíxols tenia en el darrer cens de 2001, 17.994 habitants, però segons les dades del 

padró municipal, la població de Sant Feliu ja havia assolit el 2003, 19.456 habitants. Segons 

aquestes mateixes dades, en els darrers anys Sant Feliu ha anat experimentant un augment de 

població moderat, però sostingut.  

 

Pel que fa a les dades d’activitat, la base econòmica de Sant Feliu de Guíxols està dominada 

clarament, i de forma progressiva, pel sector serveis, que representa prop d’un 70% del PIB 

municipal, un 63% de l’ocupació i també un 63% dels establiments d’empreses (incloent-hi el 

comerç al detall). En canvi, la indústria productiva del sector secundari pròpiament dita ha 

experimentat un declivi en els darrers anys. Entre 1991 i 1996 la indústria va passar d’aportar el 

20,95% del PIB municipal al 17,36%. Entre 1991 i el 2001 ha passat d’ocupar el 24% de la població 

activa a ocupar-ne la meitat, tan sols el 12%. Pel que fa a la construcció, si bé va experimentar un 

descens durant la primera meitat dels noranta, ha repuntat clarament des d’aleshores. Actualment, 

les activitats vinculades a la construcció ocupen el 23% de la població.  

 

Ocupats per sector d’activitat 

Any Agricultura Indústria Construcció Serveis 

2001 2,41% 12% 23% 63% 

1996 2,87% 16% 16% 60% 

1991 2,37% 21% 21% 52% 

Dades IDESCAT 
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Però més enllà d’aquestes dades estadístiques sobre els sectors d’activitat, i directament relacionat 

amb les problemàtiques de mobilitat, cal destacar que a Sant Feliu de Guíxols trobem moltes 

empreses (del sector industrial, però també del sector serveis), que actualment es troben ubicades a 

l’interior de teixits urbans on no gaudeixen de les mínimes condicions d’accessibilitat per romandre 

competitives. El POUM preveu mesures per relocalitzar aquestes activitats en àrees més 

perifèriques del nucli urbà, on puguin disposar d’una xarxa viària adaptada als requeriments de 

màxima accessibilitat i intensa mobilitat.  

 

 

I.2 Mobilitat supramunicipal 
 

I.2.1 Accessibilitat territorial 
 

Sant Feliu de Guíxols té una bona accessibilitat territorial, a l’estar directament connectat a la xarxa 

viària que forma l’anomenada anella Gavarresa (veure plànol I-1 Situació Territorial). La carretera C-

65 l’uneix amb Girona i amb el corredor infrastructural format per la N-II i l’autopista AP-7, passant 

per Llagostera i Cassà de la Selva. Des de Llagostera, la carretera C-35 reforça la connexió amb la 

Regió Metropolitana de Barcelona. Al seu torn, la carretera C-31 constitueix una de les principals 

comunicacions de Sant Feliu, ja que el lliga amb Santa Cristina d’Aro, Castell-Platja d’Aro, Palamós i 

Palafrugell, des d’on la carretera C-66 (tercera component de l’anella Gavarresa) continua cap a la 

bisbal d’Empordà i Girona, completant l’accessibilitat amb la resta del Baix Empordà. 

 

Aquesta bona accessibilitat territorial basada en la C-65, la C-31, la C-66 i la C-35 queda 

consolidada pel Pla d’Infrastructures de Transport de Catalunya 2006-2026 (actualment en fase 

d’informació pública), el qual preveu completar les actuacions de millora en totes aquestes vies fins 

a convertir-les totes elles en vies preferents de doble calçada.  

 

La xarxa viària bàsica queda completada amb dues vies de nivell comarcal importants. La C-253 

uneix Sant Feliu i Platja d’Aro pel litoral i s’ha convertit en un eix urbà amb nombroses activitats al 

llarg de tot el seu traçat. La GI-682 uneix Sant Feliu de Guíxols amb Tossa de Mar recorrent la 

vessant litoral del massís de l’Ardenya. Finalment, la GIV-6621 connecta Sant Feliu amb Castell 

d’Aro, però constitueix bàsicament un accés des de la C-31 a la zona de Sant Pol.  

 

La Intensitat Mitja Diària d’aquestes vies se situa al voltant dels 11.000 vehicles dia en el cas de 

l’anella Gavarresa (C-65 i C-35), i en uns 1.500 a la carretera de Tossa. No existeix, doncs, una 

problemàtica de congestió en les vies d’accessibilitat a Sant Feliu, excepte en els períodes amb una 

màxima població estacional, quan la càrrega de tràfic augmenta sensiblement.  
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Sistema d’accessibilitat territorial a Sant Feliu de Guíxols des de la xarxa viària bàsica 

 

 
Xarxa viària bàsica al Baix Empordà segons el Pla d’Infrastructures 2006-20026 
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I.2.2 Dades de mobilitat obligada intermunicipal 
 

Les dades de mobilitat obligada relatives a Sant Feliu de Guíxols són un clar indicador de les 

interaccions del municipi amb el seu entorn territorial. D’entrada, l’autocontenció de Sant Feliu de 

Guíxols (la proporció de desplaçaments interns en relació al total de desplaçaments generats) és del 

58,7%. Es tracta d’un índex d’autocontenció baix, que indica la importància de la mobilitat obligada 

envers altres municipis. Sant Feliu de Guíxols és, doncs, un municipi amb una integració funcional 

considerable amb alguns dels municipis del seu entorn.  

 
 P.O.R. 

(desplaçaments 
generats) 

L.T.L. 
(desplaçaments 

atrets) 

Viuen i treballen a SFG 
(autocontenció) 

Diferència atrets i 
generats 

2001 7.875 5.692  (58,7% POR) -2.183 
1996 6.489 4.592  (59,0% POR) -1.897 
1991 5.857 4.787 (70% POR) - 1.070 
1986 5.223 4.410 (77,6% POR) -813 
POR: població ocupada resident; LTL: llocs de treball localitzats   
Font: elaboració pròpia a partir d’IDESCAT 
 

En segon lloc, cal destacar que Sant Feliu genera molts més desplaçaments cap a d’altres 

municipis, que no pas n’atrau. El 2001, 3.251 habitants de Sant Feliu van anar a treballar a d’altres 

municipis, mentre només 1.068 persones treballant a Sant Feliu vivien fora.  

 

En tercer lloc, de l’anàlisi de la mobilitat obligada cal ressaltar els àmbits geogràfics en relació als 

quals es produeixen aquests desplaçaments. Destaca l’existència d’un àmbit d’integració funcional 

amb els municipis més propers (Santa Cristina d’Aro, Castell d’Aro i Platja d’Aro, Calonge i 

Palamós), que concentren el 46,7% dels desplaçaments externs generats a Sant Feliu. Aquesta 

dada confirma que la Vall d’Aro està funcionant com un sistema urbà en el marc del qual ha de ser 

concebut el planejament de Sant Feliu. En segon lloc, destaca la importància de la mobilitat obligada 

envers l’àrea urbana de Girona (21,2% dels desplaçaments externs), indicador de les dinàmiques 

metropolitanes creixents a les comarques Gironines entorn de la seva capital. En relació a aquestes 

dinàmiques és important que els diversos sistemes urbans, la Vall d’Aro en el cas de Sant Feliu, 

mantinguin un pes i un dinamisme suficients per mantenir unes interaccions equilibrades i unes 

sinergies recíprocament enriquidores amb el centre metropolità. En tercer lloc, destaca el pes 

considerable de les comarques properes en els vincles territorials de Sant Feliu: el Baix Empordà i la 

Selva (amb municipis com Llagostera, Cassà, Vidreres, Palafrugell o la Bisbal) concentren prop del 

18,3% dels desplaçaments externs. Aquesta dada encara ressalta més si la comparem amb els 

desplaçaments amb destí a la Regió Metropolitana de Barcelona, entorn de l’11,9% del total.  
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Àmbits geogràfics receptors de la mobilitat obligada 

generada per Sant Feliu de Guíxols 

Sistema Urbà de la Vall d’Aro 46,7 % 

Àrea urbana de Girona 21,2% 

Entorn comarcal (Baix Empordà i La Selva) 18,3% 

Regió Metropolitana de Barcelona 11,9% 

Altres destins 1,9% 

Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT 

 

I.2.3 Transport públic inter-urbà 
 

L’anàlisi dels modes de desplaçament de la mobilitat obligada posa de manifest que en tots ells 

predomina clarament l’ús del vehicle privat, i que aquesta tendència s’ha accentuat en els darrers 

anys.  

 

% d’ús del transport col·lectiu sobre el total de desplaçaments generats a Sant Feliu de Guíxols 

 Res – Treball Res – Estudi Res – (Treball + Estudi) 

1996 7,4% 60,9% 19,0% 

2001 3,1% 33,4% 13,8% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT 

 

% d’ús del transport col·lectiu sobre el total de desplaçaments atrets a Sant Feliu de Guíxols 

 Res – Treball Res – Estudi Res – (Treball + Estudi) 

1996 3,7% 44,4% 21,6% 

2001 2,1% 26,63% 1,5% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT 

 

Si el 1996, prop d’un 20% dels desplaçaments atrets o generats a Sant Feliu de Guíxols es feia en 

transport col·lectiu, aquest percentatge s’ha reduït el 2001 al 13,8% dels desplaçaments generats i 

tan sols a l’1,5% dels desplaçaments atrets. Aquest fet es podria explicar en part per la millora de la 

xarxa viària que ha tingut lloc en els darrers anys (especialment en diversos trams de l’anella 

Gavarresa), mentre que la inversió en transport col·lectiu ha estat menor. 
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L’anàlisi dels desplaçaments segons el mode de transport i segons les destinacions i orígens posa 

de manifest que existeix una oferta de transport que funciona a nivell del sistema urbà de la Vall 

d’Aro, de la comarca i dels entorns metropolitans de Girona i de Barcelona, en la mesura que els 

desplaçaments per motius d’estudi l’utilitzen en un percentatge considerable. Ara bé, aquest 

transport col·lectiu no resulta competitiu davant el transport privat, i els desplaçament per motius de 

treball són majoritàriament en transport individual. Tot i així, es pot observar que com més allunyada 

és la destinació, més competitiu resulta el transport col·lectiu, de manera que el percentatge de 

desplaçaments que utilitzen l’autobús és més significatiu envers els entorns metropolitans de Girona 

i Barcelona, que no pas envers la Vall d’Aro i les comarques del Baix Empordà i la Selva. 

 

% d’ús del transport col·lectiu sobre el total de desplaçaments generats el 2001 
a Sant Feliu de Guíxols segons la destinació  

 Res – Treball Res – Estudi 

Vall d’Aro 1,5% 41,6% 

Entorn comarcal 1,9% 66,6% 

Entorn metropolità de Girona 6,7% 30,2% 

Entorn metropolità de Barcelona 24,1% 69,23% 

Resta Catalunya 3,3% 6,2% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT 

 

% d’ús del transport col·lectiu sobre el total de desplaçaments atrets el 2001 
a Sant Feliu de Guíxols segons l’origen  

 Res – Treball Res – Estudi 

Vall d’Aro 1,2% 13,7% 

Entorn comarcal 1,5% 50%% 

Entorn metropolità de Girona 5,3% 33,3%% 

Entorn metropolità de Barcelona 9,5% - 

Resta Catalunya 3,2% 24,6% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT 

 

Aquesta oferta de transport col·lectiu es concreta en 8 línies d’autobusos. Dues donen servei al 

sistema urbà de la Vall d’Aro (connectant Sant Feliu de Guíxols amb Santa Cristina i Platja d’Aro, i 

una d’elles amb Palamós). Dues altres línies comuniquen Sant Feliu amb l’entorn comarcal: una fa 

un recorregut pel Baix i l’Alt Empordà passant per Palafrugell i Figueres, i l’altra proposa una 

circumval·lació pel Baix Empordà i el Gironès. Dues altres línies connecten directament Sant Feliu 

de Guíxols amb Girona. Finalment, existeixen dues línies que comuniquen Sant Feliu amb la Regió 

Metropolitana de Barcelona, una directament amb la ciutat comtal, l’altra amb el Vallès.  
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Font: PALS 2003 

 

I.3 Mobilitat interna al municipi 
 

I.3.1 Parc mòbil 
 
El parc mòbil de Sant Feliu de Guíxols està constituït, amb dades de 2004, per 15.068 vehicles, dels 

quals el 67,6% són turismes, el 12,7 són motocicletes i el 17,8% són camions i furgonetes. En els 

darrers anys es pot constatar un important increment del parc mòbil. Entre 1994 i 2004 el nombre 

total de vehicles ha passat de 10.990 als 15.068 actuals, un augment del 27%. L’índex de 

motorització resultant és de 765,3 vehicles/1000hab, superior al del conjunt de Catalunya, que se 

situa en 644,5 veh/1000hab, però inferior al del conjunt del Baix Empordà, que se situa en 823,1 

veh/1000hab. L’increment de l’índex de motorització també ha estat sensible, passant de 643,78 

veh/1000hab el 1994 als 765,3 veh/1000hab actuals.  
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Any Total vehicles Turismes Veh/1000hab Tur/1000hab 

1994 10.990 7.530 643,78 441,10 

1995 11.212 7.680 643,23 440,62 

1996 11.775 8.142 662,30 457,96 

1997 12.262 8.544 689,69 480,57 

1998 13.002 9.139 728,40 511,99 

1999 13.756 9.740 770,64 545,66 

2000 14.072 9.964 778,88 551,50 

2001 14.611 10.305 811,99 572,69 

2002 15.076 10.619 793,72 559,07 

2003 14.283 9.702 734,12 498,66 

2004 15.068 10.185 765,14 517,19 

 

I.3.2 Xarxa viària  
 

La xarxa viària urbana actual de Sant Feliu de Guíxols es caracteritza per un seguit d’eixos 

longitudinals en sentit mar – muntanya que comuniquen la principal entrada al nucli urbà des de la 

carretera de Girona amb el front marítim de la ciutat. Aquests eixos longitudinals són els següents:  

• L’antiga carretera de Girona, que connecta directament l’entrada nord de la ciutat amb la 

placeta de Sant Joan a les portes del nucli antic. En la mesura que aquest eix acaba en una 

trama d’origen medieval inadequada per absorbir tràfics importants, els fluxos d’aquest eix 

es connecten a través dels carrers Concepció i Mercè amb el carrer Callao, extrem oest de 

l’eix del front marítim. 

• Avinguda Saragossa – Avinguda Balears – Avinguda de Canàries – Carrer d’Enric Heriz – 

Carrer d’en Cabies – Carrer Indústria (corresponent a l’antiga riera de Tueda) 

• Avinguda Europa – Carrer d’Oviedo – Carrer Gravina – Ronda Joan Casas – carrer Bourg 

de Peage (eix que en aquests moments s’està completant amb l’obertura del darrer tram de 

l’Avinguda Europa fins el carrer Canigó).  

• Avinguda de Catalunya – Carrer del Dos de Maig – Carrer del Rufo, eix que permet 

connectar directament els dos darrers eixos amb l’entrada al municipi des de la carretera de 

Girona. 

Aquests tres darrers eixos desemboquen, doncs, a l’arribada de la carretera de Palamós, 

extrem est de l’eix del front marítim.  

 

Les obres en curs d’obertura de la Ronda de Ponent permetran constituir un nou eix en el sentit mar 

– muntanya, però que a diferència dels anteriors no serà un carrer que creui teixits urbans, sinó un 

vial amb una major capacitat de trànsit i una funció de circumval·lació perimetral. En aquests 
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moments la ronda de Ponent ja funciona en el seu tram nord fins al carrer Rosselló i es preveu que 

al llarg del 2006 s’obri en tot el seu traçat.  

 

Al costat d’aquests eixos longitudinals clarament definits, l’eix del front marítim (carrer Callao, plaça 

del Monestir, Avinguda Juli Garreta, passeig del Mar, passeig dels Guíxols i arribada de la carretera 

de Palamós) constitueix pràcticament l’única forma de creuar el nucli urbà de forma contínua en el 

sentit est-oest.  

 

Davant d’aquesta manca d’eixos viaris transversals de primer ordre, el carrer del Canigó i l’antic 

camí de Sant Feliu a s’Agaró, s’utilitzen com a comunicació transversal pel nord entre el nucli urbà 

de Sant Feliu i la zona de Sant Pol, alternativa al pas pel front marítim.  

 

Per últim, entre les vies de primer ordre caldria fer esment a la carretera de Sant Feliu a Sant Pol 

per la costa que enllaça el passeig de Sant Pol amb la zona de Cala Sants, on arriba elevada a 

primera línia del port, generant un cert efecte barrera. Anàlogament, a l’extrem oest d’aquest eix del 

front marítim, l’arribada de la carretera de Tossa directament a la plaça del Monestir té un impacte 

negatiu en un dels entorns més representatiu del municipi.  

 

 

 
 
Actual xarxa viària bàsica a Sant Feliu de Guíxols 
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En resum, la xarxa viària actual de Sant Feliu de Guíxols respon a un model biaxial d’accessos 

(l’entrada nord des de la carretera de Girona, i l’entrada est des de la carretera de Palamós), els 

quals desemboquen directament en els passeigs marítims, convertint-los en un element clau de la 

xarxa viària del municipi. Mentre diversos eixos longitudinals permeten comunicar l’entrada nord 

amb l’entrada oest a través del nucli urbà, l’única comunicació est-oest alternativa al front marítim es 

produeix per l’antic camí de Sant Feliu a s’Agaró, que tot i estar asfaltat no reuneix les condicions 

adequades per absorbir un tràfic viari tan important. Finalment, l’arribada de les carreteres de Tossa 

i Sant Pol manca d’integració en el teixit urbà en punts de neuràlgics de la ciutat com són Cala 

Sants i la plaça del Monestir.  

 

I.3.3 Mitjans de transport de la mobilitat interna 
 

D’acord amb les dades de mobilitat disponibles, a Sant Feliu de Guíxols es produïen el 2001, 5.089 

desplaçaments interns, 4.624 per raó de treball i 465 per motiu d’estudis. Aquesta xifra representa el 

58% del total de desplaçaments generats en el municipi, un índex d’autocontenció força baix, que 

posa de manifest la importància ja assenyalada de la mobilitat obligada envers altres municipis.  

 

Dels desplaçaments a l’interior del municipi per motius de feina, el 58,6% es realitza en transport 

individual i el 40,4% a peu o en bicicleta, mentre que els realitzats en transport públic són 

pràcticament anecdòtics (un 0,9%). Dels desplaçaments per motiu d’estudi, els realitzats a peu o en 

bicicleta superen els realitzats en transport individual (un 54,6% envers un 41,9%), però els 

desplaçaments realitzats en transport col·lectiu segueixen essent mínims (3,4%).  

 

Treball Estudi Treball + Estudi Any 

Ind. Col. Altres Ind. Col. Altres Ind. Col. Altres 

2001 58,6% 0,9% 40,4% 41,9% 3,4% 54,6% 57,1% 1,1% 41,7% 

1996 58,3% 2,0% 39,8% 29,1% 0,2% 70,7% 45,7% 1,2% 53,1% 

Font: Idescat 

 

Comparant-ho amb les dades de l’anterior enquesta de mobilitat de 1996 s’observa que pel que fa 

als desplaçaments per motiu de feina pràcticament no hi ha variacions en els mitjans de transport 

emprats. En canvi, en els desplaçaments per raó d’estudis es constata un important augment de l’ús 

de transport motoritzat individual en detriment dels desplaçaments a peu o en bicicleta. Això fa que 

actualment, del total de desplaçaments interns n’hi ha més que es realitzen en cotxe o motocicleta 

(un 57,1%), que a peu o en bicicleta (un 41,7%), mentre que els realitzats en transport col·lectiu són 

mínims (1,1%).  
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I.3.4 El trànsit en la xarxa viària 
 
L’anàlisi del trànsit en la xarxa viària de Sant Feliu mostra que les vies més transitades són les que 

corresponen als eixos d’accés al municipi (la carretera de Girona i la carretera de Palamós), a la 

zona de la badia de Sant Feliu (passeig del Mar i passeig dels Guíxols) i al conjunt de carrers que 

permeten connectar la carretera de Girona amb el front marítim (carrers Concepció, Mercè, Callao i 

Avinguda Juli Garreta). La plaça del Monestir, on s’afegeix el tràfic provinent de la carretera de 

Tossa constitueix un punt amb una intensitat de trànsit especialment elevada. Aquest circuit que 

enllaça els dos accessos al municipi entre sí, passant pel centre de la ciutat i el front marítim 

constitueix la part de la xarxa viària que presenta problemes de congestió. Cal subratllar que part de 

la congestió que pateix al front marítim no es deu únicament al funcionament actual de la xarxa 

viària, sinó que és inherent al fet que constitueix l’element de màxima centralitat de Sant Feliu. 

 

En segon lloc, l’eix longitudinal format per l’Avinguda Catalunya, Dos de Maig, carrer del Rufo i el 

conjunt dels carrers Gravina, Bourg de Peage i Ronda Joan Casas, presenta també una important 

intensitat viària, però adequada a la seva capacitat de tràfic.  

 

En canvi, es pot observar que la major part dels carrers que constitueixen la trama viària interna als 

teixits urbans no presenten problemes de congestió. Cal ressaltar especialment que tampoc 

apareixen disfuncionaments en la trama de l’Eixample decimonònic. Malgrat tractar-se de carrers 

estrets, la seva funció és pràcticament en tots els casos d’accés al teixit residencial i no de connexió 

entre diverses parts de la ciutat, per la qual cosa la continuïtat i les múltiples connexions i itineraris 

que ofereix la trama en garanteixen un bon funcionament capil·lar.  

 

Finalment, pel que fa a punts singulars de la trama urbana que per les seves activitats generen 

grans concentracions de tràfic en moment puntuals, com poden ser les escoles, cal ressaltar que tan 

sols es produeixen problemes significatius en el col·legi Gaziel, on fins ara només s’accedia pel 

carrer Zorrilla. Des d’inicis de 2006, l’obertura del primer tram de la Ronda de Ponent fins al camí de 

Sant Amanç permet ja generar un circuit que passa per davant del col·legi afavorint una major 

fluïdesa en les hores punta d’accés a l’establiment.  
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Font: Agenda 21 Local de Sant Feliu de Guíxols (dades 2003) 

 

I.3.5 Aparcaments 
 

Al costat dels problemes de congestió viària, Sant Feliu de Guíxols presenta un dèficit 

d’aparcaments. La problemàtica d’aparcaments presenta dues vessants. La primera està 

relacionada amb l’estacionalitat i amb el conseqüent augment del parc de vehicles durant el període 

estival. Aquesta situació genera una demanda d’aparcaments que necessiten una vinculació directa 

amb els principals elements atractors de la ciutat, el Passeig Marítim i el casc antic. Al marge de la 

problemàtica estacional, aquesta zona del front marítim i del casc antic presenta durant tot l’any una 

forta demanda d’aparcament de rotació. La dotació actual d’aparcaments en aquest sector ja és 

considerable. És on es concentra la major part d’aparcament en zona blava, situat principalment a 

l’Avinguda Juli Garreta, al passeig del Mar, al passeig dels Guíxols i a la Rambla del Portalet. Les 

places en zona blava en la zona de màxima demanda es podrien estimar en unes 700. Aquesta 

oferta es complementa amb aparcaments en superfície als Jardins de Juli Garreta (125 places), a la 

zona portuària (140 places) a la zona de la Corxera i l’Horta del Palahí (400 places) i a l’aparcament 

soterrani de la plaça del Mercat (70 places). 
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La segona dimensió de la problemàtica dels aparcaments fa referència al dèficit d’aparcaments dels 

residents. Aquest dèficit a Sant Feliu és molt important, si bé cal diferenciar la situació segons els 

barris. L’estudi de quantificació de places d’aparcament encarregat per a la redacció del POUM 

posa clarament en evidència com els principals dèficits es concentren en la zona central del 

municipi, afectant el Casc Antic, l’Eixample Decimonònic i Vilartagues. 

 

L’estudi ha estat realitzat en col·laboració amb els serveis tècnics de l’Àrea de Seguretat Viària i 

Trànsit de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i a partir d’una exhaustiva recollida d’informació 

sobre el terreny. La recollida d’informació es va efectuar durant el període comprès entre el 6 de 

novembre i el 25 de novembre de 2004.  

 

L’estudi ha considerat en primer lloc les places d’aparcament en superfície. El nombre de places ha 

estat calculat aplicant un mòdul ajustat a les característiques del parc automobilístic actual (5 

m/plaça en cordó i 2,5 m/plaça en bateria), tenint en compte la reducció que suposa l’existència de 

guals i la proximitat a les cruïlles. En el cas de places regulades, s’ha tingut en compte el tipus i la 

durada d’aparcament que possibilita l’esmentada regulació. D’altra banda, s’inclouen dins l’oferta  en 

calçada, les places en solars que en data d’avui són destinats a aparcament.  

 

Pel que fa a l’oferta existent fora de calçada, s’han comptabilitzat els guals, a priori de reduïda 

capacitat, i que a efectes de l’inventari, s’han considerat amb una capacitat mitjana de dues places 

per gual. En relació als garatges de veïns, i per aquells que es desconeixia amb precisió la seva 

capacitat, s’ha estimat 1,25 places d’aparcament per habitatge, d’acord amb la mitjana obtinguda en 

els pàrkings dels quals hem pogut disposar d’informació. Per últim, també s’han comptabilitzat els 

guals industrials i els pàrkings reservats.  

 

Els resultats d’aquests inventaris es presenten per barris en els gràfics adjunts al final d’aquest 

document. Per a cada sector, el nombre de places es relaciona amb el nombre d’habitants del 

sector, donant una ratio de places per unitat familiar que permet comparar els dèficits o abundància 

d’aparcaments en cada barri respecte la mitjana del municipi. La síntesi d’aquestes dades es mostra 

en el plànol de l pàgina següent. 

 

És al Casc Antic i a l’Eixample decimonònic on la problemàtica és més greu. Es tracta de barris molt 

densos, sense pràcticament aparcaments en superfície degut a les dimensions insuficients dels 

carrers, amb una proporció baixa d’habitatges que disposen d’aparcament, i amb limitacions per 

generar-ne de nous donada la tipologia de la parcel·lació i l’edificació, i el valor patrimonial d’aquests 

teixits. El dèficit d’aparcament hi és, doncs, molt important.  
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Oferta d’aparcaments per sectors 
 

 
Font: Elaboració pròpia 
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Seguidament, la zona de Vilartagues i la resta de barris situats entre l’Eixample decimonònic i la 

Ronda Nord també presenten un cert dèficits d’aparcaments. En aquesta àrea, també molt densa, la 

possibilitat d’aparcar en superfície al llarg dels carrers, i unes ordenacions en illa i una parcel·lació 

de gra més gran que facilita que les noves promocions vagin incorporant aparcaments, fa que el 

dèficit no sigui tan punyent, però, així i tot, hi és important. En la resta d’àrees del municipi, 

formades bàsicament per urbanitzacions de més baixa densitat, la problemàtica dels aparcaments 

pràcticament no existeix, i tan sols a Sant Pol es produeix un cert dèficit durant el període estival. 

 

I.3.8 Transport públic urbà 
 

Sant Feliu disposa de dues línies de transport urbà. La primera d’aquestes línies recorre el nucli 

urbà compacte realitzant un circuit circular amb sortida de la plaça del Monestir i arribada al Passeig 

del Mar, i que segueix algunes de les vies longitudinals que constitueixen la xarxa viària bàsica de la 

ciutat. En aquesta línia trobem 22 parades i en la mesura que el recorregut fa diverses giragonses 

per servir els diversos barris, qualsevol punt del nucli urbà compacte disposa d’una parada 

d’autobús a menys de 300 metres. Durant l’estiu en aquesta línia es realitzen 21 viatges diaris, de 

manera que la freqüència de pas dels autobusos és aproximadament de mitja hora. En canvi, durant 

l’hivern es realitzen només tretze viatges, de manera que hi ha un autobús cada hora. El trajecte 

dura uns 25 minuts. 

 

La segona línia recorre el front marítim del municipi, unint la plaça del Monestir i la badia de Sant 

Feliu amb la platja de Sant Pol. En aquesta segona línia trobem 7 parades. Aquesta línia dóna 

accés al transport públic a les diverses urbanitzacions al llarg de la carretera de Palamós, si bé en la 

zona de la Volta de l’Ametller, de les Bateries i de la carretera de Castell d’Aro trobem algunes 

zones residencials que romanen allunyades d’una parada d’autobús. Però sobretot, la funció 

principal d’aquesta línia es connectar les dues grans àrees urbanes del municipi: Sant Pol i el nucli 

urbà compacte, i concretament les dues platges de la ciutat. A l’hivern, en aquesta línia es fan tan 

sols 7 viatges en cada sentit, de manera que la freqüència de pas dels autobusos supera 

àmpliament l’hora. A l’estiu es fan 18 viatges en cada sentit, assolint una freqüència de mitja hora. El 

trajecte dura uns 10 minuts.  

 

 
Font: Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat 
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Amb les darreres dades disponibles, corresponent a l’any 2003, el transport públic urbà va tenir poc 

més de 95.000 usuaris, dels quals prop d’un 37% van ser jubilats. La mitjana d’usuaris per dia fou 

de 263, amb uns 16 usuaris per trajecte.  

 

 
 

Al costat d’aquestes línies de transport 

públic urbà, a Sant Feliu de Guíxols 

existeix també una línia de transport 

escolar, amb sortida de l’antic 

Escorxador i arribada a l’IES Sant Elm, 

a la punta Garbí. La línia recorre el nucli 

urbà compacte, on té 13 parades, 

permetent recollir alumnes dels diversos 

barris i passant a proximitat de tots els 

establiments escolars de la ciutat. En 

aquesta línia es realitzen dos viatges 

d’anada cap a l’IES Sant Elm a primera 

hora del matí i un a primera hora de la 

tarda, i dos viatges de tornada, un á 

última hora del matí, i l’altre al finalitzar 

les classes a la tarda. La durada del 

trajecte és d’uns 25 minuts.  

 

Finalment, a Sant Feliu funcionen uns 

10 taxis, que realitzen uns 8 serveis 

diaris de mitjana.  
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I.3.7 Transport en bicicleta 
 

A Sant Feliu de Guíxols els desplaçaments quotidians en bicicleta es veuen dificultats per la pendent 

existent en bastants carrers, sobretot per desplaçar-se entre els sectors nord i sud del nucli urbà 

compacte, però també entre la zona de la badia de Sant Feliu i la zona de Sant Pol.  

 

Malgrat tot, Sant Feliu disposa d’alguns carrils bici. El més destacat és el que segueix la ruta del 

carrilet, el tren que antigament unia Sant Feliu amb Girona. Dins el terme municipal aquesta ruta 

compta amb uns 2,26 km i voreja les vessant est i sud del turó de Gustinoi, fins a penetrar al nucli 

urbà per la Ronda Joan Casas. Des de 2002, l’arribada del carrilet està connectada amb la part 

baixa de la ciutat mitjançant un carril bici d’uns 560m al llarg dels carrers d’en Cubies i d’Enric Heriz. 

Està previst portar aquest carril bici cap al nord de la ciutat, fins a l’IES Sant Feliu a través d’alguna 

de les vies longitudinals estructurant de la xarxa viària. Al mateix temps, les obres en curs de 

construcció de la Ronda de Ponent i de la Ronda Nord incorporen carrils bici que inicien d’aquesta 

manera una ruta perimetral que podria enllaçar-se amb la del carrilet.  

 

Paral·lelament a la implantació de carrils bici, també s’han començat a crear aparcaments per a 

bicicletes, amb l’objectiu d’afavorir l’accés als equipaments municipals amb bicicleta. Se n’han 

començat a instal·lar uns 10 (a l’edifici de les Vetlladores, a l’IES Sant Feliu, a l’IES Sant Elm, al 

Monestir, a la nova estació d’autobusos, a l’escola de Música, a l’Ajuntament, a la piscina i al pavelló 

municipal, al teatre...). 

I.3.8 Àrees de vianants o amb moderació de trànsit 
 

Tal i com mostren les dades de mobilitat interna, els desplaçaments a peu juguen un paper molt 

important a Sant Feliu (molt superior a l’ús actual del transport col·lectiu). Les dimensions del nucli 

urbà compacte fan que les distàncies de desplaçaments per acudir a la major part dels serveis 

siguin força reduïdes per a la majoria de ciutadans, que no viuen en urbanitzacions de baixa 

densitat.  

 

Aquests desplaçaments són especialment importants en el centre històric, tant al casc antic, com a 

l’Eixample decimonònic. El municipi a iniciat en els darrers anys una política de pacificació d’aquesta 

zona, peatonalitzant bona part del casc antic i urbanitzant com a carrers de prioritat invertida els 

carrers de l’Eixample decimonònic. A Vilartagues, on els carrers ja són més amples, la política per 

afavorir els desplaçaments a peu s’ha traduït en actuacions d’eixamplament de voreres i en el 

desplegament d’un programa per a la implantació de ressalts en les calçades per tal de moderar les 

velocitats en diversos carrers. Des de 1998, Sant Feliu disposa també d’un Pla per a la supressió de 

barreres arquitectòniques en l’àmbit de la via pública. 
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I.4 Estimació de l’impacte en la mobilitat del creixement proposat 
pel POUM 
 

Sobre la base de la mobilitat actual que hem analitzat en els apartats anterior, les propostes del 

POUM impliquen canvis en la mobilitat futura que cal valorar tan pel que fa als increments de 

càrrega del trànsit, com a les variacions en les zones d’atracció de desplaçaments.  

 

I.4.1 L’increment del trànsit 
 

El POUM planteja un escenari amb un creixement demogràfic consistent, indispensable per impulsar 

la revitalització del municipi. Es preveu que la població assoleixi els 24.000 habitants. Es preveu que 

la població activa es mantingui a uns nivells semblants a l’actual, que se situen entorn del 45% del 

total de la població. També és previsible que la distribució de la població ocupada per sector 

d’activitat no pateixi variacions substancials respecte l’estructura dels darrers anys. En canvi, en la 

mesura que el POUM realitza una aposta per una oferta important de sòl i sostre per a activitats 

econòmiques, s’espera que es pugui frenar la forta tendència dels darrers anys de disminució de 

l’autocontenció, resultant del fet que cada vegada eren més els habitants de Sant Feliu que anaven 

a treballar fora. L’autocontenció actual és del 59% i es planteja un escenari on pugui augmentar fins 

el 65%. Es considera que la tendència a l’augment de l’índex de motorització continuarà, però 

desaccelerant-se, situant-se en un increment d’un 10% durant la vigència del pla, assolint els 850 

veh/1000hab. En la mesura que les millores en l’accessibilitat i en la xarxa viària al municipi 

contribuiran a una millor eficiència del transport públic, es planteja un escenari amb un lleuger 

augment de l’ús del transport col·lectiu, tant en la mobilitat intermunicipal, com en la mobilitat 

interna. Per últim, s’estima que l’increment de mobilitat degut a la població estacional es mantingui a 

uns nivells semblants als actuals, al voltant d’un 16% de mitjana respecte a la població i a la 

mobilitat durant la resta de l’any.  

 

En funció d’aquestes hipòtesi, el quadre següent mostra la càrrega de trànsit que hauria de suportar 

la xarxa viària de Sant Feliu de Guíxols d’acord amb les propostes de la revisió del POUM. Destaca 

el previsible augment del parc de vehicles en un 25% (la qual cosa implica donar resposta a la 

necessitat d’aparcament). Els desplaçaments en transport individual augmentarien en un 2% pel que 

fa a la mobilitat interurbana, i en un 18% pel que fa a la mobilitat interna. En total, l’augment dels 

desplaçaments se situaria entorn del 8%.  
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Població 24.000 hab

Població ocupada 45% 10.800 hab

Autocontenció 65%

Desplaçaments generats fora del municipi 3.300

Desplaçaments generats fora en transport individual 82% 2.700

Desplaçaments generats en transport col·lectiu 18% 600

Desplaçaments atrets d’altres municipis 1.300

Desplaçaments atrets en transport individual 96% 1.260

Desplaçaments atrets en transport col·lectiu 4% 40

Desplaçaments interns 6.150 

Desplaçaments interns en transport individual 50% 3.075

Desplaçaments interns en transport col·lectiu 5% 300

Desplaçaments interns a peu o en bicicleta 45% 2.775

Índex de motorització  850 veh/1000hab 20.400 veh 

Desplaçaments interns en període estival (de mitjana) 7.200 

Augment del parc de vehicles +25% 

Augment dels desplaçaments interurbans en transport individual +2% 

Augment dels desplaçaments interns en transport individual +18% 

Augment dels desplaçaments total en transport individual +8,5% 

 

 

I.4.2 Zones d’atracció de desplaçaments 
 

Al costat de la quantificació de l’increment de la càrrega de trànsit que es pot derivar del 

desenvolupament del nou POUM, per tal de garantir un bon sistema de mobilitat és fonamental 

conèixer aquelles àrees que amb la nova distribució d’activitats, de densitat, d’intensitats d’ús i de 

centralitats esdevindran generadores i atractores de desplaçaments. El plànol d’àrees d’atracció de 

viatgers de la pàgina següent mostra com el POUM suposa canvis importants en les línies de desig 

futures de la mobilitat a Sant Feliu. 

 

En primer lloc, el POUM defineix tres grans àrees de centralitat que requeriran una màxima 

accessibilitat. Una d’elles correspon a la centralitat ja existent constituïda pel casc antic i la zona del 

Monestir, però les altres dues són àrees que multipliquen molt el seu potencial atractor de 

desplaçaments. Una d’elles és l’àrea de Cala Sants, que, juntament amb les noves dinàmiques de 

revitalització de la zona portuària, requeriran una màxima accessibilitat en aquest punt d’arribada de 

la carretera de Palamós.  
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L’altra gran centralitat és la porta nord, a l’arribada de la carretera de Girona, on als fluxos actuals 

d’entrada i sortida de la ciutat, s’hi sumaran els desplaçaments atrets per les noves activitats 

comercials i terciàries previstes en aquest sector.  

 

Paral·lelament a la consolidació de noves centralitat, el POUM focalitza la major part de les noves 

dinàmiques de creixement en sectors que fins ara constituïen l’esquena de la ciutat. D’aquesta 

manera, els nous creixements residencials, les noves àrees d’activitat econòmica i les noves zones 

d’equipaments se situen en els nous límits urbans a ponent i al nord del nucli urbà.  

 

A ponent del municipi trobem la consolidació i ampliació de l’àrea industrial de Bujonis, els 

creixements residencial de Mas Balmanya, els creixements residencials a l’interior de la Ronda de 

Ponent, l’àrea d’activitats econòmiques de Mascanada Ponent, els futurs equipaments generats pels 

extensos sectors a l’oest de la Ronda de Ponent i el desenvolupament de la gran àrea 

d’equipaments de la Ronda Narcís Massana. Al nord del municipi, trobem el desenvolupament de 

l’àrea d’equipaments de Vilartagues, el creixements residencial de Mas Falgueres, l’àrea d’activitats 

econòmiques de Cubells, els futurs equipaments generats al llarg del camí de Sant Feliu a s’Agaró i 

el potent sector residencial de Sant Pol més Lluny.  

 

Més enllà de contribuir a la definició del perímetre del nucli urbà, l’aposta del POUM per potenciar 

els fronts oest i nord del nucli urbà suposa un canvi important en el seu model urbanístic, i de retruc 

en el sistema de mobilitat. Fins ara que model era molt centrípet, i girava al voltant del front marítim i 

el cas antic. La proposta del POUM equilibra aquest model, donant densitat, intensitat d’ús i 

centralitat al perímetre extern del nucli urbà.  
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II. Mesures del POUM per a una mobilitat sostenible 
 
 
A partir de l’anàlisi de la mobilitat existent i de les previsions de mobilitat futura derivades de les 

propostes del POUM, el POUM preveu una sèrie de mesures per garantir que una mobilitat 

sostenible. En primer lloc, una estructura viària basada en l’accessibilitat perimetral, unes vies 

estructurants longitudinals, i una capil·laritat interna als teixits compactes. Aquesta estructura viària 

està pensada, alhora, per donar fluïdesa al trànsit en transport individual, però també per poder ser 

el suport de les diverses xarxes de desplaçaments en altres mitjans (transport col·lectiu, xarxes de 

bicicleta, itineraris de vianants). Una altra mesura important per fer compatible la fluïdesa del tràfic 

motoritzat, amb la pacificació de la trama urbana necessària per al bon funcionament de les xarxes 

de transport públic, bicicletes i vianants, és el sistema d’aparcaments proposat pel POUM.  

 

II.1 L’estructura viària urbana 
 

El POUM consolida i completa l’estructura viària que les successives modificacions del Pla General 

del 1985 han anat esbossant en els darrers anys. Aquesta estructura es basa en un sistema de vies 

perimetrals que permetran circumval·lar la població, distribuint l’accessibilitat al llarg del seu 

perímetre i oferint possibilitats de comunicació entre els diferents barris sense necessitat de creuar 

el nucli urbà, format bàsicament per teixits compactes i una malla de carrers bastant estrets, poc 

aptes per a una mobilitat de pas i que es congestionen molt fàcilment.  

 

II.1.1 L’accessibilitat perimetral 
 

Amb aquesta nova estructura viària, Sant Feliu podrà superar els problemes de congestió del tràfic, 

que tal i com posen de manifest els estudis de càrregues de trànsit realitzats en el marc de la 

redacció del PALS durant l’any 2003 es deuen bàsicament al fet que les principals vies d’accés, la 

carretera de Girona i la carretera de Palamós acaben en colls d’ampolla, ja es tracti del casc antic 

medieval o del passeig marítim. 

 

Aquesta estructura d’accessibilitat perimetral està formada per trams diversos (veure plànol de la 

pàgina següent):  

• La Ronda de Ponent (actualment en curs d’execució) enllaça l’accés principal a Sant Feliu 

(el que podríem anomenar la Porta Nord), a l’arribada de la carretera de Girona (C-250), 

amb l’accés a la carretera de Tossa (GI-682), en un àmbit que constitueix un dels dos 

principals accessos al cor de Sant Feliu i una de les tres grans centralitats del municipi, la 

Porta del Monestir.  
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• La Ronda Nord enllaçarà l’arribada de la carretera de Girona amb la carretera de Castell 

d’Aro (GI-6621), i d’acord amb el planejament de Castell d’Aro, tindrà continuïtat fins a 

trobar les carreteres de Palamós i de Sant Pol per la Costa.  

• Els darrers trams de les carreteres de Castell d’Aro i de Palamós acaben de tancar aquest 

sistema de circulació perimetral, penetrant fins al port mateix, en l’altre gran àmbit d’accés al 

centre de Sant Feliu i que anomenarem la Porta del Port.  

 

El POUM preveu els mecanismes de gestió per obrir els trams encara no executats de totes 

aquestes vies perimetrals. Respecte a aquest sistema d’accessibilitat perimetral, el POUM també 

contempla intervencions puntuals que el completen i racionalitzen. La més important és la definició 

d’una nova connexió entre la Ronda de Ponent i la carretera de Tossa, de manera que aquesta 

connexió no es produeixi davant del Monestir, en un dels espais més representatius de la ciutat on 

cal evitar al màxim la congestió de tràfic, sinó mitjançant la reurbanització d’un tram de la Ronda 

Narcís Massana. 

 

II.1.2 Les connexions longitudinals 
 

El segon gran element de la xarxa viària proposada per a Sant Feliu són els eixos longitudinals que 

comuniquen la part alta de la ciutat amb el front marítim. Es tracta d’un sistema de vies longitudinals 

amb una capacitat viària suficient que creuen el nucli urbà en el sentit mar-muntanya per connectar 

d’aquesta manera la Ronda Nord amb l’arribada de la carretera de Palamós. Aquestes connexions 

longitudinals estan constituïdes per tres eixos urbans ja existents formats per diverses vies:  

1. Avinguda Europa – Carrer d’Oviedo – Carrer Gravina – Ronda Joan Casas   

2. Carrer Castell d’Aro – Avinguda Balears – Avinguda de Canàries – Carrer d’Enric Heriz – 

Carrer d’en Cabies – Carrer Indústria  (corresponent a l’antiga riera  de Tueda) 

3. Avinguda de Catalunya – Carrer del Dos de Maig – Carrer del Rufo. 

 

El POUM contempla les actuacions necessàries per completar aquestes connexions longitudinals en 

els trams pendents d’obertura:  

 

• Es preveu contemplar les dues principals connexions longitudinals fins al port, prolongant 

els carrers Gravina i Indústria a través de l’àmbit de Cala Sants. En aquest àmbit, es preveu 

l’articulació dels diversos vials estructurants que hi convergeixen. Els eixos longitudinals 

dels carrers Gravina i de la Indústria recullen l’arribada de la carretera de Palamós i 

constitueixen els principals accessos al sector de Cala Sants i al port. El carrer de Colom es 

planteja més com un espai públic de passeig i accés de vianants, que prolonga el Passeig 

dels Guíxols i els Jardins de Juli Garreta cap el Fortim i el Port. Per últim, es planteja la 
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necessitat de definir una nova arribada de la carretera de Sant Pol per la costa per tal que 

deixi de constituir una barrera física i visual entre la ciutat i el port en el sector de Cala 

Sants.  

• En l’extrem nord de les vies longitudinals només queda pendent la connexió entre la Ronda 

Nord i l’Avinguda Europa, tram que està en curs de realització. 

 

II.1.3 La capil·laritat interna 
 

Una vegada establerta aquest estructura d’accessibilitat perimetral i d’eixos longitudinals, la vialitat 

de Sant Feliu es completa amb un funcionament capil·lar de la malla interna, prou densa i prou ben 

interconnectada com per difondre el tràfic procedent de les vies perimetrals a l’interior dels diferents 

barris. Per tal de reforçar el bon funcionament capil·lar d’aquesta malla de carrers, el POUM proposa 

diverses operacions puntuals, entre les que destaquen aquelles pensades per articular la trama 

existent de les noves vies procedents dels nusos d’accés de la Ronda de Ponent: 

• es resol l’enllaç del carrer de Rosselló amb el carrer del Mall, mitjançant un pas de prioritat 

per a vianants, però que dóna continuïtat a la traça històrica 

• es manté la connexió entre els carrers Zorrilla i del Bruc formant un vial que creua tot el barri 

de Mascanada i recull diverses entrades de la Ronda de Ponent.  

• es proposen algunes placetes en interseccions estratègiques dins la malla de carrers, com 

ara la cruïlla dels carrers d’Huguet i Sant Adolf 

• es defineixen mecanismes de gestió per a l’obertura pendent d’alguns trams de carrers 

(com ara el carrer Bartrina damunt la Rambla de la Generalitat, el darrer tram del carrer de 

Santa Magdalena, o un tram central del carrer nou de Sant Antoni).  

 

En definitiva, el POUM proposa aquelles actuacions puntuals que queden pendents per consolidar 

l’estructura viària de Sant Feliu de Guíxols com un sistema de vies perimetrals i d’eixos longitudinals 

que donen accés a una malla capil·lar interna. Amb aquesta estructura viària el POUM permet no 

només pal·liar els principals problemes de congestió del tràfic que pateix actualment Sant Feliu, sinó 

també donar resposta a les previsions de la mobilitat futura, tant pel que fa a la càrrega de trànsit, 

com a l’accessibilitat a les zones d’atracció de desplaçaments: 

• les vies perimetrals garanteixen una connexió entre les diferents parts dels municipi sense 

necessitat de creuar el nucli urbà compacte, principal causa de les congestions actuals 

• les vies perimetrals ofereixen una màxima accessibilitat a les noves àrees atractores de 

desplaçaments (veure apartat I.4.2 d’aquest annex), que se situen al llarg de la Ronda Nord 

i la Ronda Ponent: creixements residencials de Sant Pol més Lluny, Mas Falgueres, Mas 

Balmanya, Mas Gras, Gaziel; àrees d’activitats econòmica de Cubells, Bujonis, Porta Nord, 

Mascanada Ponent; zones d’equipaments del camí de s’Agaró, de Vilartagues, de Sant 

Amanç, de la Ronda Narcís Massana. 
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• L’estructura viària proposada ofereix una màxima accessibilitat a les tres grans centralitats 

del municipi (Porta Nord, Monestir-Casc Antic i Cala Sants – Port). En el cas de l’àrea del 

Monestir i de Cala Sants i el Port es racionalitza i optimitza la trama urbana.  

• Les noves vies perimetrals estan pensades amb una capacitat i secció apte per a la 

coexistència del tràfic rodat amb altres mitjans de desplaçament (transport públic, bicicletes, 

passeigs per a vianants). En la mesura que l’entrada en funcionament de les rondes 

descongestionarà alguns dels vials longitudinals interns, això també afavorirà que aquests 

puguin formar part de les xarxes de transport públic, bicicletes i itineraris per a vianants.  

 

II.2 Sistema d’aparcaments 
 

Al mateix temps que l’estructura viària proposada permet potenciar el transport públic i els 

desplaçaments en bicicleta, augmentar el nombre de places d’aparcament és a Sant Feliu una altra 

mesura indispensable per pacificar el tràfic i millorar la qualitat de l’espai públic.  

 

El model d’aparcaments proposat pel POUM (realitzat a partir de l’estudi encarregat sobre el dèficit 

d’aparcaments a Sant Feliu) està basat en dos sistemes: els grans aparcaments vinculats a les 

principals centralitats urbanes, d’una banda, (la Porta Nord, el Monestir, el casc antic i el front 

marítim, i el Port), i els aparcaments situats al cor del nucli urbà compacte (entre l’Eixample 

decimonònic i Vilartagues, els barris amb major dèficit d’aparcament), de l’altra.  

 

II.2.1 Les dotacions d’aparcament en les centralitat urbanes 
 
En relació a les dotacions d’aparcament en les centralitats, es garanteixen importants dotacions 

d’aparcament vinculades a les tres grans portes de la ciutat: la del Monestir, la de Cala Sants i la 

Porta Nord, a l’arribada de la carretera de Girona. A les tres portes cal afegir-hi la principal centralitat 

actual del municipi, el casc antic i els passegis marítims al llarg de la badia. Aquests aparcaments 

serien els que haurien de donar resposta a la demanda estacional. La seva ubicació a les portes de 

la ciutat contribuiria a disminuir el col·lapse circulatori al Passeig Marítim i al centre històric en 

període estival.  

 

• A la Porta del Monestir es preveu un aparcament de 300 places a la zona d’equipaments 

situada damunt la Ronda Narcís Massana, i un de 250 sota Can Serra, els quals s’afegirien 

a les 500 places ja previstes al costat de l’Estació d’Autobusos i a les 500 de la Corxera. La 

Porta del Monestir comptaria, doncs, amb una dotació d’unes 1.550 places.  
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• En l’àmbit de Cala Sants es preveu la construcció d’un gran aparcament de 1.500 places, 

que s’afegirien a les 250 previstes dins l’àmbit del port. A l’arribada de la carretera de 

Palamós trobaríem, doncs, unes 1.000 places no directament utilitzades pels futurs 

residents de Cala Sants.  

• A la Porta Nord, a l’arribada de la carretera de Girona, es preveu la creació de grans 

aparcaments. En l’emplaçament de l’actual gasolinera es proposa la construcció de 450 

places, mentre que en el sector de Quatre Arbres, damunt la intersecció de la carretera de 

Girona amb la sortida del camí a Pedralta, es preveu un gran aparcament de 750 places. 

Aquesta important dotació d’aparcaments podrà donar servei a les activitats econòmiques 

(industrials, comercials, terciàries...) que ja existeixen en el sector (amb el Polígon Industrial 

Bujonis i el centre comercial), i que el POUM preveu d’incrementar (amb l’àrea d’activitats 

econòmiques de Bujonis Nord i operacions de noves centralitats que augmentaran la 

intensitat d’ús de la zona). Però en període estival, els aparcaments de la Porta Nord 

podrien funcionar com a dissuasoris del flux de vehicles de visitants. Perquè això fos així, 

els nous aparcaments necessitarien una connexió directa i eficaç amb el Passeig Marítim. 

Això es podria assolir amb un servei estacional de llançadora vinculat a l’ús de l’aparcament 

que amb una freqüència important comuniqués la porta Nord amb el front marítim.  

• Els aparcaments de la plaça del Mercat, dels Jardins Juli Garreta i de la zona blava del front 

marítim seguirien donant servei al casc antic. La construcció d’aparcaments subterranis sota 

els passeigs permetria disminuir el nombre de places en superfície, i fins i tot augmentar la 

dotació d’aparcaments en aquesta zona, però es tractaria d’aparcaments al servei dels 

residents i activitats comercials i administratives del casc antic durant tot l’any, que no pas al 

servei dels fluxos estacionals que es produeixen a l’estiu. La demanda estacional 

d’aparcament hauria d’utilitzar preferentment els aparcaments situats a les portes de la 

ciutat.  

 

Amb aquests aparcaments situats a les portes de la ciutat es pretén disminuir sensiblement el 

nombre de vehicles que penetren al casc urbà durant l’estiu, constituint una mesura destacable en 

termes de mobilitat sostenible. 

 

II.2.2 Els aparcaments dels teixits urbans compactes 
 

Pel que fa a reduir el dèficit d’aparcaments per als residents, el POUM proposa tres aparcaments 

situats al cor del casc urbà aprofitant la transformació d’algunes peces urbanes: 

• A la mansana de la carretera de Girona entre els carrers Aixada i Santa Magdalena es 

construiran 300 places.  
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• Sota la mansana delimitada pels carrers Huguet, Antoni Ferrer, d’Adén i de l’Iris es 

desenvoluparan 250 places.  

• Sota la plaça del Sol, s’hi construiran 115 places més.  

 

En total, es crearan unes 675 places que donaran servei tant a l’Eixample decimonònic, com a 

Vilartagues. En el cas de Vilartagues, part dels aparcaments previstos a la Porta Nord també poden 

pal·liar el dèficit d’aquest barri situat a gran proximitat. 

 

Finalment, el POUM modifica la normativa per facilitar que, tant sota els espais públics, com sota els 

espais verds privats, s’hi puguin construir aparcaments subterranis, sempre i quan permetin 

l’ajardinament de l’espai. També s’estableix que els blocs plurifamiliars de més de 10 habitatges 

hagin de preveure 1,5 places d’aparcament per cada habitatge. Amb aquestes mesures, el dèficit de 

places d’aparcaments per als residents en el nucli urbà compacte podria eliminar-se durant el 

període de vigència del Pla, contribuint sensiblement als esforços per a la pacificació del trànsit a 

Sant Feliu de Guíxols.  

 
 

II.3 Xarxa de transport públic 
 
A partir de l’estructura viària i del sistema d’aparcaments proposats, els quals contribueixen a la 

descongestió del nucli urbà compacte, es planteja un sistema transport públic basat en tres 

autobusos urbans, a més de les línies ja existents de transport interurbà1.  

 

II.3.1 El transport interurbà 
 

El transport interurbà resulta fonamental per aconseguir una mobilitat sostenible davant les 

dinàmiques d’integració funcional que existeixen tant a nivell del sistema urbà format per Sant Feliu 

de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Castell-Platja d’Aro i Palamós, com a nivell de les comarques 

gironines. En l’apartat I.2.3 d’aquest annex s’ha fet referència a l’oferta de transport públic interurbà 

existent. Sant Feliu està servit en aquest moment per vuit línies d’autobusos interurbanes. Dues el 

connecten amb la Regió Metropolitana de Barcelona, quatre amb les comarques gironines, i dues 

enllacen específicament els diversos municipis del sistema urbà de la Vall d’Aro. Potser són 

aquestes últimes les que necessitarien ser més optimitzades, ja que en utilitzar vies més urbanes es 

veuen més afectades pels problemes de congestió viària dels municipis.  

                                                 
1 Les propostes avançades pel que fa a la xarxa de transport públic per part de l’Àrea de Seguretat Viària i 
Trànsit de l’Ajuntament de Sant Feliu són orientatives, i tenen més per objectiu posar de manifest el potencial 
de l'estructura viària definida pel POUM, que no pas definir amb precisió uns recorreguts. 



 



 



 34

En aquest sentit, el sistema d’accessibilitat perimetral proposat pel POUM i les mesures per 

descongestionar el nucli urbà compacte i el front marítim, permetran millorar els recorreguts i 

l’eficiència d’aquestes línies interurbanes de la Vall d’Aro al seu pas per Sant Feliu. Concretament, 

l’accessibilitat a la nova estació d’autobusos de Sant Feliu millorarà substancialment amb l’entrada 

en funcionament de la Ronda de Ponent.  

 

Les disposicions del POUM en relació al transport col·lectiu es completen amb una reserva per a 

sistemes de transport al llarg de la ronda oest que permetria en un futur la implantació d’un servei 

amb major capacitat de viatgers (d’un tramvia o d’un monorail, per exemple), el qual estaria enllaçat 

tant amb la principal entrada de la ciutat a l’arribada de la carretera de Girona, com amb el principal 

node de transport del municipi, la nova estació d’autobusos.  

 

II.3.2 El circuit del nucli urbà compacte 
 

Una de les dues línies actuals d’autobusos urbans realitza un circuit pels diferents barris del nucli 

urbà compacte amb nombroses parades. Es tracta d’un servei de proximitat, en la mesura que la 

major de zones del nucli urbà tenen una parada d’aquesta línia a menys de 200 metres. El problema 

d’aquesta línia és que no ofereix un servei ràpid. La durada del trajecte, tenint en compte el llarg 

recorregut i el nombre de parades, fa que no sigui una oferta competitiva en termes de temps. El 

caràcter dens del nucli urbà fa que en molts casos s’arribi abans a peu que agafant aquesta línia 

d’autobusos. Tot i així, aquest servei de proximitat és important, especialment per aquells segments 

de població pels quals la rapidesa del desplaçament no és una prioritat, però que en canvi 

requereixen transport públic, com seria el cas de la gent gran. És per això que el percentatge de 

jubilats entre els usuaris d’aquesta línia és considerable. El POUM planteja, doncs, la necessitat de 

mantenir aquesta línia com a servei de proximitat, adaptant el seu recorregut als nous creixements 

que es produeixen a l’interior de la Ronda de Ponent.  

 

II.3.3 Una connexió ràpida entre la part alta i el front marítim 
 

Uns desplaçaments importants dins el nucli urbà compacte es produeixen entre la part alta i el front 

marítim. Aquests desplaçaments es veuran accentuats en la mesura que el POUM consolida i 

potencia les centralitat existents en el front marítim, però sobretot en crea de noves en la part alta. 

La centralitat de la porta nord, les àrees d’activitats econòmiques de Bujonis i Cubells, el creixement 

residencial de Mas Falgueres, l’ampliació dels equipaments de Vilartagues, totes aquestes 

operacions contribuiran a increment els desplaçaments entre el nord de la ciutat i el front marítim. Es 

tracta de la màxima distància a recórrer dins el nucli urbà compacte i en els sentit de les màximes 

pendents, la qual cosa dificulta els desplaçaments a peu o en bicicleta.  
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Per donar resposta a aquests desplaçaments, el POUM planteja la necessitat de crear un servei 

d’autobús que connecti amb rapidesa les centralitats del front marítim amb les de la part alta. Es 

tractaria d’una servei quasi llançadora, amb poques parades (les corresponents a les centralitats, i 

una o dues intermitges a l’interior del nucli urbà compacte) i amb una durada de trajecte no superior 

als deu minuts. La freqüència d’aquest servei al llarg del dia s’hauria d’oferir en funció de les hores 

punta vinculades a l’activitat comercial i econòmica, i als horaris dels diversos equipaments, 

moments en els quals el servei podria ser continuat.  

 

En període estival, aquest servei llançadora permetria que els aparcaments previstos en la Porta 

Nord poguessin funcionar com aparcaments dissuasoris del trànsit estacional (a l’igual que ho faran 

els aparcaments de l’àrea del Monestir i de Cala Sants). Perquè això sigui així, és fonamental que 

aquests aparcaments estiguin molt ben comunicats amb el front marítim de Sant Feliu, la qual cosa 

es podria aconseguir amb aquest servei d’autobús de gran ràpides i alta freqüència.  

 

II.3.4 Un servei perimetral per als nous creixements 
 

El POUM concentra gran part dels nous creixements al llarg del perímetre de l’actual nucli urbà. La 

Ronda de Ponent i la Ronda Nord són els elements suport de bona part de les propostes de 

desenvolupament del POUM. També el tram d’arribada de la carretera de Castell d’Aro és objecte 

de propostes de densificació que contribueixen a dotar-la d’un caràcter plenament urbà. Tots 

aquests creixements tenen una excel·lent accessibilitat viària, però també és important que puguin 

rebre en el futur un servei de transport públic.  

 

El POUM planteja una tercera línia d’autobús que realitzaria un recorregut circular aprofitant les 

noves vies perimetrals. Aquesta línia tindria només parades en les principals àrees atractores del 

seu recorregut, i permetria enllaçar Sant Pol platja, amb Sant Pol Mitjà i Sant Pol més Lluny al llarg 

de la carretera de Castell d’Aro, amb l’àrea econòmica i els equipaments de Cubells, amb Mas 

Falgueres i els equipaments de Vilartagues, amb la Porta Nord i la zona industrial de Bujonis, amb 

els creixements residencials i els nous equipaments al llarg de la Ronda de Ponent, amb la zona 

d’equipaments de la Ronda Narcís Massana, i amb les centralitats del Monestir, el Casc Antic, el 

Passeig Marítim i Cala Sants, i amb els diversos equipaments situats al llarg de la carretera de 

Palamós.  

 

En la mesura que aquest autobús també recorreria tot el front marítim entre el Monestir i Sant Pol, 

l’actual servei entre les dues grans àrees urbanes del municipi podria integrar-se en la nova línia, si 

bé en període estival, el nombre de trajectes al llarg del front marítim hauria de ser superior als 

trajectes complets pel perímetre del nucli urbà.  
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II.4 Recorreguts cívics i pacificació del trànsit 
 

Pel que fa al procés de pacificació del viari de la ciutat, Sant Feliu de Guíxols ja ha emprès en 

aquests darrers anys diverses actuacions en aquest sentit. Destaca en primer lloc, la reurbanització 

progressiva del casc antic. La part oriental del Casc Antic, entre la Rambla Vidal i la Rambla del 

Portalet s’està reurbanitzant com a zona exclusiva per a vianants, mentre que la part entre la 

Rambla Vidal i l’Avinguda Juli Garreta, es reurbanitza com a zona mixta amb prioritat per a vianants. 

Les actuacions en curs en els carrers de l’Eixample decimonònic (amb pavimentacions a nivell en 

els carrers transversals i amb voreres molt baixes en els carrers mar-muntanya) també 

contribueixen a reforçar la prioritat per als vianants d’aquest teixit urbà. En la resta del nucli urbà 

compacte, amb trames urbanes de gra major, la creació de ressalts asfàltics per minorar les 

velocitats i l’eixamplament de voreres també estan contribuint a millorar l’entorn urbà des del punt de 

vista del vianant. La reorganització dels sentits de circulació d’alguns carrers tendint a fomentar els 

sentits únics és també una altra mesura que afavoreix aquesta política de pacificació. Damunt 

d’aquesta xarxa viària pacificada en el seu conjunt, el POUM proposa xarxes específiques de 

recorreguts cívics i de carrils bicicleta. En les polítiques de reurbanització, resulta fonamental dotar 

aquestes xarxes de recorreguts d’una senyalització adequada que n’afavoreixi la comprensió i l’ús.  

 

II.4.1 Itineraris de vianants  
 
El POUM preveu una sèrie de recorreguts urbans que sense voler ser exhaustius permeten crear 

uns itineraris que relliguen els principals espais urbans del municipi. Aquests itineraris es podrien 

agrupar en els següents subsistemes: 

 

a) El sistema litoral, en el qual trobem els camins de ronda i els passeigs marítims. Vinculats a 

aquests sistema podríem diversos itineraris d’accés al front litoral que el POUM potencia: 

- la connexió entre el nucli fundacional i el mirador dels Frares a Vista Alegre a través del 

parc  de Monticalvari.  

- la connexió entre el passeig marítim i l’ermita de Sant Elm a través de diverses escales que 

van salvant el desnivell de Punta Garbí. 
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- el Passeig de la Volta de l’Ametller, que ofereix una perspectiva del front litoral des d’una 

cota alta en aquest tram integrat en l’EIN de Cadiretes. 

- Les connexions entre el Turó de Gustinoi i el camí de ronda a través del passeig del carrer 

del Doctor Fleming, el Camí de la Caleta i l’arribada de la riera de Sant Pol. 

 

b) La sortida cap a l’Ardenya i el parc Rural de Sant Amanç proposat pel POUM. Aquesta 

sortida es a través de múltiples recorreguts: 

- La Ronda Narcís Massana urbanitzada des de la plaça del Monestir fins a la plaça d’accés 

al Cementiri 

- Les rieres de les Comes i Sant Amanç degudament urbanitzades per tal de resoldre els 

problemes actuals de les xarxes de sanejament i aigües plujanes i crear-hi un passeig que 

vagi enllaçant els diversos espais públics que el POUM genera al llarg del seu recorregut. 

- La pròpia Ronda de Ponent, pensada com un passeig amb vistes continuades sobre 

l’Ardenya i que va recollint els diversos itineraris de penetració cap a aquest Massís (la 

ronda Narcís Massana, la riera de les Comes, el carrer Pecher, la riera de Sant Amanç i el 

camí de Sant Amanç, per acabar a la carretera de Pedralta, accés a la vessant nord de la 

riera de Bujonis). 

 

c) Els recorreguts mar-muntanya que creuen tot el nucli urbà compacte connectant la gran 

centralitat històrica (el front marítim i el casc antic) amb les noves centralitat generades a la 

part alta de la ciutat: 

- L’antiga carretera de Girona, una vegada entri en funcionament la ronda de Ponent, 

esdevindrà un eix pacificat, un dels principals passeigs cívics de la ciutat, constituint una 

actuació emblemàtica de pacificació dins el nucli urbà de Sant Feliu, donant un gran impuls 

a la revitalització de l’Eixample i connectant la centralitat històrica del casc antic amb la nova 

centralitat de la Porta Nord. 

- Els itineraris que a través del l’Eixample decimonònic i Vilartagues permeten enllaçar el casc 

antic amb la gran zona d’equipaments de Mas Falgueres. Podem destacar els carrers Nou 

del Garrofer, de la Creu i de les Eres que enllacen el casc  antic amb la plaça Alabric, punt 

neuràlgic entre l’Eixample decimonònic i Vilartagues. Des d’aquesta plaça, el carrer de 

Castell d’Aro i el carrer d’Almeria condueixen a la zona d’equipaments de Mas Falgueres. 

- Des del carrer del Comerç a Cala Sants fins a la plaça de l’avinguda Europa trobem també 

un itinerari que creuant l’eixample de Tueda i el Sot dels Canyers enllaça amb el Camí del 

Turó d’en Ribes, que s’endinsa cap a les terrasses agrícoles de Cubells.  
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d) Els recorreguts que envolten i donen accés al Turó de Gustinoi, proposat pel POUM com el 

gran pulmó verd en la part urbanitzada del municipi: 

- l’antiga via del carrilet, que dóna accés al parc des de tota la zona de Sant Pol i que penetra 

fins a l’Eixample de Tueda a través del a Ronda Joan Casas 

- L’Avinguda Europa, que actua com a frontissa entre el la zona de Vilartagues i el parc 

- L’antic Camí de Sant Feliu s’Agaró, que amb l’entrada en funcionament de la ronda Nord 

adquirirà un caràcter de recorregut cívic i paisatgístic donant accés a la part septentrional 

del parc. 

- Els carrers de Francesc Macià i del Navegant permeten accedir a les entrades al parc 

properes al mirador de Santa Júlia 

 

e) Els recorreguts transversals permeten comunicar el parc de Gustinoi amb el parc de Sant 

Amanç creuant el nucli urbà compacta a diverses alçades: 

- el carrer Joan Camisó connecta l’antic camí de Sant Feliu a s’Agaró amb el camí de 

Pedralta 

- el carrer Tarragona i la Rambla Joan Bordàs enllacen la plaça de l’Avinguda Europa amb 

Mas Balmanya 

- els carrers Cabanyes, el carrer Huguet i la prolongació a través dels nous sectors de Mas 

Gras i Gaziel del carrer de Jaume Gras permeten enllaçar l’Avinguda Europa amb la sortida 

del Camí de Sant Amanç. 

- Els carrers de Santa Teresa, del Sol i de Francesc Jofre permeten crear un itinerari entre 

l’Avinguda Joan Casas i la Riera de Sant Amanç, connectant les diverses places previstes al 

cor de l’Eixample. 

- Els carrers Bourg de Peage, Joan Maragall, de la Rutlla i de l’Hospital (els quals segueixen 

la traça de la travessera històrica al peu de muralles) enllacen la plaça Miquel Murlà 

(connectada en un futur tant amb Cala Sants com amb la pujada al mirador de Santa Júlia) 

amb la plaça del Monestir. 

 

El POUM no només planteja aquesta xarxa d’itineraris cívics, sinó que l’enriqueix en la mesura que 

la majoria de nous espais públics proposats estan pensats per constituir nodes que reforcin aquesta 

xarxa. Al mateix temps, es tracta d’una xarxa prou tupida per connectar entre sí la major part 

d’equipaments i centralitats de la ciutat. 
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II.4.2 Xarxa de carrils bicicleta 
 

És en el marc d’aquest procés de pacificació que caldria anar ampliant la xarxa de carrils bicis, que 

troba en el recorregut des de l’arribada de l’antiga traça del carrilet i els carrers d’en Cubies i d’Enric 

Heriz (d’uns 560m) el seu embrió. En la definició d’aquesta xarxa local cal potenciar els itineraris 

que vagin entrellaçant els diversos equipaments urbans, tal i com ja s’ha començat a fer amb els 

projectes pilot de recorreguts cívics cap a algunes escoles. 

 

El POUM planteja una xarxa bàsica de carrils per a bicicletes que posa èmfasi en les grans 

connexions que haurien de quedar garantides: 

- un carril al llarg del front litoral que unís els passeigs de la badia de Sant Feliu amb el 

passeig de la platja de Sant Pol a través de la carretera de la Volta de l’Ametller. 

- un recorregut perimetral seguint les noves ronda de Ponent i ronda Nord que donaria accés 

als nous creixements, centralitat i àrees d’activitat econòmica proposats pel POUM en el 

perímetre del nucli urbà, i al mateix temps, enllaçaria amb els diversos camins que penetren 

cap a l’Ardenya. 

- un recorregut al voltant de tot el parc de Gustinoi que enllacés els diversos punts d’accés al 

parc 

- un itinerari que creui el nucli urbà compacte en el sentit mar-muntanya enllaçant Cala Sants 

amb la zona d’equipaments al nord de Vilartagues 

- un itinerari que creui el nucli urbà compacte en sentit transversal entre l’Eixample 

decimonònic i Vilartagues 
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II.5 Finançament de les actuacions de millora de la mobilitat 
 

En relació al finançament d’aquestes diferents mesures de foment d’una mobilitat sostenible cal 

distingir entre aquelles que estan contemplades en el propi POUM en la mesura que formen part de 

les càrregues urbanístiques dels diversos sectors de planejament derivat, i aquelles que depenen de 

futures inversions públiques en el marc dels pressupostos de les diverses administracions. 

 

II.5.1 Les contribucions del àmbits de planejament derivat 
 
Una de les principals característiques del POUM de Sant Feliu de Guíxols és que totes les 

propostes d’ordenació estan integrades en àmbits de planejament derivat que en garanteixin la 

gestió. D’aquesta manera, les mesures de foment d’una mobilitat sostenible vinculades a la xarxa 

viària bàsica proposada pel POUM, així com el sistema d’aparcaments que la completa, 

s’executaran en gran part a través de sectors urbanístics.  

 

La Ronda de Ponent serà finalitzada al llarg de l’any 2006 i està finançada a través dels diversos 

sectors de creixement residencial adjacents a aquest nou vial (SUD-07 Gaziel, SUD-10 Enamorats, 

SUD-14 Mas Balmanya). La Ronda Nord ja està executada o en curs d’execució en els seus dos 

extrems a través dels sectors de Mas Toi (PA-16) i Mas Falgueres (PA-17). El POUM preveu el 

finançament del tram central a través dels sectors de Cubells (SUD-01a i SUD-01b) i de Sant Pol 

més Lluny (SUD-03), tots ells amb un sistema de gestió de reparcel·lació per cooperació que 

permeti impulsar-ne el desenvolupament a curt terme.  El POUM preveu, doncs, el finançament de 

tot el sistema de vials perimetrals. 

 

Per completar el sistema de vies longitudinals falta prolongar l’Avinguda Europa fins a la Ronda 

Nord (tram en execució dins el sector de Mas Falgueres, PA-17) i els carrers Gravina i Indústria fins 

el Port, trams contemplats en el desenvolupament del sector de Cala Sants (SMU-16), àmbit també 

prioritari en l’Agenda del POUM. Per tant, el sistema de vies longitudinals quedaria també completat 

a curt terme.  

 

Pel que fa a les operacions puntuals per completar la malla de carrers que garanteix la capil·laritat 

interna, el POUM integra en sectors de planejament derivat les actuacions d’obertures pendents de 

carrers. EL SMU-12 assumeix l’enllaç entre el carrer del Bruc i el carrer Zorrilla, així com la connexió 

entre el carrer Rosselló i el carrer del Mall. La resta d’obertures puntuals de carrers (Bartrina, Nou 

de Sant Antoni, Santa Magdalena) també estan incloses en àmbits de planejament derivat.  
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Pel que fa al sistema d’aparcaments, en el quadre següent es pot observar el nombre de places 

creades per sectors de planejament derivat: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
En conjunt, a través dels sectors de planejament derivat definits, el POUM preveu el finançament de 

la totalitat d’actuacions proposades per transformar la xarxa viària i de gran part de les noves 

dotacions d’aparcaments. D’acord amb l’Agenda i l’Avaluació Económico-Financera del POUM, gran 

part de les inversions en millora de la xarxa viària o increment de les places d’aparcament formen 

part de sectors prioritaris, el desenvolupament dels quals es preveu durant el primer sexenni de 

vigència del POUM. Dels 12.824.130€ als que s’estima l’import de les inversions dels sectors en 

ampliació de la xarxa viària, el 98% es realitzarien durant el primer sexenni. Pel que fa als 

aparcaments, de la inversió estimada de 28.000.000€ que assumirien els sectors, el 50% està 

també prevista durant el primer sexenni. 

 

II.5.2 Les inversions en millora de l’espai públic i del transport col·lectiu 
 
Al costat de les inversions més infrastructurals en la xarxa viària bàsica i el sistema d’aparcaments, 

les altres mesures de foment de la mobilitat sostenible corresponen en gran part a la política 

municipal de la millora de l’espai públic, orientada a la pacificació de l’espai urbà i a la progressiva 

implantació de la xarxa de recorreguts cívics i carrils bici plantejats pel POUM.  

 

Les inversions municipals en la millora de l’espai públic han estat importants i sostingudes en els 

darrers anys, i així es preveu que continuï en el pla d’inversions per als propers anys. A tall 

d’exemple, en el pressupost per a l’any 2006 es preveuen les següents inversions en espai públic:  

Obres d’urbanització de carrers: 3.600.000 € 

Obres de millora d’espais públics existents: 725.000 € (inclou els programes de millora 

de voreres, calçades i implantació de ressalts per pacificar el trànsit) 

 

Aparcaments proposats dins  

els àmbits de planejament derivat del POUM 

Emplaçament Sectors Nombre de places 

Porta del Monestir SMU-15 i SMU-25 550 

Cala Sants SMU-16 1.500 

Porta Nord SMU-01 i SMU-02 1.200 

Carretera de Girona SMU-04 350 

Carrer Huguet SMU-07 250 

Plaça del Sol SMU-20 115 

Total  3.965 
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Mantenint aquest nivell d’inversions i tenint en compte que diversos sectors de planejament derivat 

proposats pel POUM assumeixen també importants actuacions d’espai públic, durant els primers 

anys de vigència del Pla es podrien realitzar  moltes de les actuacions d’urbanització proposades pel 

POUM: 

 

Principals actuacions en projectes d’espai públic en el període 2006-2011 

Àmbit Actuació Any Inversió 

Camí de Ronda Sant Pol 2006-2007 Ministeri Medi Ambient 

Camí de Ronda Punta Brava 2009-2011 Ministeri Medi Ambient 

Passeig Volta de l’Ametller 2006 Municipal amb subvenció 

Accessos a Sant Elm 2006 Municipal amb Cont.Esp. 

Camí de la Caleta 2007-2008 SMU-10 i SMU-17 

Passeig del Dr. Fleming 2007 SMU-13 

Front 

Litoral 

Parc de Monticalvari 2007 PA-02 

Ronda Narcís Massana 2007-2008 SMU-14, SMU-15 i SMU-25 

Riera de les Comes 2007 SUD-10 

Riera de Sant Amanç 

(tram Bujonis – Ronda de Ponent) 
2008-2009 SUD-09, SUD-11, SUD-12 

Riera de Sant Amanç 

(tram Ronda Ponent – c. Sta Magdalena) 
2008 SUD-07 

Riera de Sant Amanç 

(tram Sta.Magadalena – passeig del Mar) 
2006-2009

Municipal, SMU-12, SMU-23, 

SMU-24, SMU-41 + cont.esp 

Ardenya  

Parc rural de Sant Amanç 2009-2011 Municipal amb subvenció 

Reurbanització carretera de Girona 2007-2008 Municipal amb subvenció  

Casc Antic: carrers Major i Rutlla, Rambla 

Portalet 
2006 Municipal amb subvenció 

Placetes  i itineraris Eixample decimonònic 2007-2008
Municipal i SMU-20, SMU-21 

i SMU-22 

Nucli urbà 

compacte 

Recorreguts a la zona de Vilartagues 2006-2008 Municipal  

Parc rural de Gustinoi i Cubells: antic camí 

de Sant Feliu a s’Agaró 
2007-2008

SUD-01a, SUD-01b i  

SUD-03 Turó de 

Gustinoi Parc rural de Gustinoi: accessos i 

senyalització de recorreguts 
2008-2009 Municipal amb subvencions 
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En relació al transport públic, les propostes del POUM implicarien la creació d’una tercera línia per 

part de l’empresa concessionària. En la mesura que aquesta línia aniria vinculada a la massa crítica 

d’usuaris generada pels nous creixements residencials i d’àrees d’activitats econòmica proposats 

pel POUM, en el moment en què l’empresa adjudicatària del transport públic realitzés la inversió 

aquesta podria autofinançar-se en part, tal i com succeeix amb les línies d’autobusos urbans 

actuals. 

 

En definitiva, el POUM no només planteja important mesures per a garantir un sistema de mobilitat 

sostenible per a Sant Feliu de Guíxols, sinó que tenint en compte els sectors de planejament derivat 

definits pel propi POUM i la capacitat inversora actual de l’Ajuntament, aquest escenari de mobilitat 

sostenible podria ser assolit durant el primer sexenni de vigència del POUM.  
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ESTIMACIÓ DELS APARCAMENTS PER SECTORS DE LA CIUTAT 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




