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El procés d’informació pública iniciat després de l’aprovació inicial de la revisió del POUM de 
Sant Feliu de Guíxols el 24 de febrer de 2005 va durar fins el 31 de maig de 2005. Durant 
aquest període es van presentar 277 al·legacions. Amb posterioritat a aquesta data s’han 
presentat 5 al·legacions que també s’han tingut en compte. En total, s’han considerat 282 
al·legacions.  
 
Com es pot constatar en aquest informe de resposta a les al·legacions, de les 282 se n’han 
estimat favorablement 143 (50%), parcialment 73 (26%) i se n’han desestimat 66 (24%). Aquest 
elevat percentatge d’al·legacions estimades no ha suposat cap modificació substancial ni dels 
objectius, ni dels continguts del POUM. Això s’explica en part perquè moltes de les al·legacions 
responien a demandes concretes de particulars que no afectaven a les propostes del POUM, i 
de l’altra, perquè la majoria de les al·legacions a les propostes del POUM no han estat de 
rebuig, sinó per precisar-les i conciliar-les amb els interessos dels afectats.  
 
Els objectius del POUM, tal i com estan exposats en la memòria, es mantenen íntegrament. Els 
objectius de tots els sectors de planejament derivat es mantenen íntegrament. No hi ha cap 
variació en el nombre de sectors de sòl urbanitzable proposats. S’han suprimit 5 Sectors de 
Millora Urbana. Cap d’ells vehiculava objectius essencials del POUM, amb l’excepció de la 
SMU-09 Plaça Alabric, l’objectiu del qual, la redefinició dels fronts edificats d’aquesta plaça, ha 
estat assolit directament des de l’ordenació de les alineacions en el propi POUM. En canvi, 
s’han proposat 10 sectors de millora urbana de nova creació, entre els quals cal destacar els 
sectors de millora urbana de Rius i Calvet per a la homogeneïtzació del front edificat d’aquest 
passeig d’acord amb la Llei de Costes, o el de Les Penyes, per minimitzar l’impacte paisatgístic 
de l’edificació pendent d’executar en aquesta urbanització tan exposada visualment.  
 
A nivell dels paràmetres generals del municipi s’observa que el resultat dels canvis introduïts 
arran del procés d’informació pública han suposat un increment d’uns 400 habitatges. Això es 
deu als canvis introduïts en els sectors de Gaziel i Mas Gras (tan pel que a la redefinició dels 
seus límits, com al canvi en la proporció entre l’edificabilitat residencial i l’edificabilitat d’altres 
usos), a l’ajust dels paràmetres del sector de Cala Sants (amb l’augment de la densitat 
admesa), i al lleuger augment d’edificabilitats d’alguns sòls urbanitzables delimitats que partien 
d’edificabilitats molt baixes. Aquest increment del nombre d’habitatges s’ajusta perfectament als 
estudis sociodemogràfics en els que se sustenta el POUM, situant-se cap els escenaris alts 
d’aquests estudis. Pel que fa a les reserves per a sistemes, s’observa un lleuger increment dels 
sòls destinats a equipaments, i una disminució dels espais lliures rurals, la qual s’explica, però, 
essencialment pel fet que el parc de Monticalvari, i una part dels àmbits del SUD-13 Mas Rabell 
Petit i del SMU-03 Bujonis Industrial Nord, han passat a ser considerats sòl no urbanitzable. 
Finalment, també cal fer esment de la disminució del nombre de places d’aparcament 
obligatòries requerides en alguns sectors. Tot i així, els objectius de la proposta del POUM per 
a la creació d’importants aparcaments tant en els teixits més densos, com en les grans 
centralitats urbanes, roman intacte. 
 
D’aquesta manera, el procés d’informació pública ha permès consolidar els objectius i les 
propostes del POUM, i sobretot contrastar-les i ajustar-les amb els afectats pels múltiples 
àmbits de planejament derivat. En la mesura que el desplegament del POUM passa en bona 
part pel desenvolupament d’aquests àmbits, el procés d’informació pública ha estat 
especialment fructífer de cara a reforçar les perspectives d’un alt grau d’execució d’aquest 
planejament en el futur. 
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Num.  Registre Resolució  Num. Registre Resolució 
1 2240  Estimada  54 4717  Parcialment 
2  2277 Estimada  55  4729 Estimada 
3  2453 Estimada  56  4745 Parcialment 
4  2697 Estimada  57  4752 Estimada 
5  2843 Estimada  58  4800 Estimada 
6  2928 Parcialment  59  4804 Parcialment 
7  3254 Estimada  60  4820 Parcialment 
8  3310 Estimada  61  4821 Estimada 
9  3400 Parcialment  62  4826 Parcialment 

10  3349 Estimada  63  4827 Parcialment 
11  3499 Parcialment  64  4841 Parcialment 
12  3500 Estimada  65  4847 Estimada 
13  3684 Estimada  66  4849 Parcialment 
14  3737 Parcialment  67  4859 Estimada 
15  3748 Estimada  68  4860 Estimada 
16  3824 Estimada  69  4875 Estimada 
17  3828 Estimada  70  4882 Estimada 
18  3864 Estimada  71  4883 Estimada 
19 3865 Estimada  72  4889 Estimada 
20  3884 Desestimada  73  4890 Estimada 
21  3920 Parcialment  74  4921 Estimada 
22  3983 Desestimada  75  4929 Desestimada
23  3984 Estimada  76  4944 Parcialment 
24  3966 Estimada  77  4949 Desestimada
25  3949 Desestimada  78  4953 Parcialment 
26  4005 Estimada  79  4959 Estimada 
27  4009 Estimada  80  4964 Desestimada
28  4095 Estimada  81  4983 Estimada 
29  4124 Desestimada  82  4984 Estimada 
30  4141 Estimada  83  5014 Estimada 
31  4159 Estimada  84  5019 Estimada 
32  4212 Estimada  85  5020 Parcialment 
33  4213 Estimada  86  5033 Estimada 
34  4214 Estimada  87 5034 Estimada 
35  4277 Estimada  88  5036 Parcialment 
36  4356 Estimada  89  5039 Desestimada
37  4382 Estimada  90  5061 Desestimada
38  4389 Estimada  91 5106 Parcialment 
39  4417 Estimada  92  5125 Estimada 
40  4446 Parcialment  93  5145 Parcialment 
41  4447 Estimada  94  5183 Estimada 
42  4449 Estimada  95  5202 Estimada 
43  4476 Parcialment  96  5208 Estimada 
44  4480 Parcialment  97  5211 Parcialment 
45  4502 Estimada  98  5260 Estimada 
46  4506 Estimada  99  5278 Desestimada
47  4529 Estimada  100  5285 Estimada 
48  4530 Estimada  101  5295 Parcialment 
49  4550 Estimada  102  5308 Estimada 
50  4590 Estimada  103  5354 Estimada 
51  4608 Estimada  104  5355 Estimada 
52  4697 Parcialment  105  5364 Parcialment 
53  4698 Estimada  106  5380 Estimada 
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Num.  Registre Resolució  Num. Registre Resolució 
107  5390 Estimada  160  5831 Parcialment 
108  5431 Desestimada  161  5832 Desestimada
109  5437 Estimada  162  5843 Estimada 
110  5459 Desestimada  163  5852 Estimada 
111  5460 Estimada  164  5853 Desestimada
112  5464 Parcialment  165  5857 Estimada 
113  5466 Parcialment  166  5870 Parcialment 
114  5467 Desestimada  167  5914 Estimada 
115  5477 Estimada  168  5942 Desestimada
116  5479 Estimada  169  5988 Desestimada
117  5480 Estimada  170  5989 Desestimada
118  5495 Desestimada  171  5990 Desestimada
119  5496 Parcialment  172  5991 Desestimada
120  5497 Estimada  173  6003 Estimada 
121  5516 Desestimada  174  6004 Estimada 
122  5522 Estimada  175  6005 Estimada 
123  5523 Estimada  176  6012 Desestimada
124  5551 Estimada  177  6022 Estimada 
125  5552 Parcialment  178  6049 Estimada 
126  5562 Desestimada  179  6069 Parcialment 
127  5543 Parcialment  180  6086 Desestimada
128  5389 Estimada  181  6087 Desestimada
129  5570 Estimada  182  6095 Parcialment 
130  5600 Parcialment  183  6096 Parcialment 
131  5607 Estimada  184  6107 Estimada 
132  5610 Parcialment  185  6108 Estimada 
133  5624 Estimada  186  6117 Estimada 
134  5627 Estimada  187  6119 Estimada 
135  5637 Desestimada  188  6121 Estimada 
136  5669 Desestimada  189  6134 Desestimada
137  5670 Desestimada  190  6149 Estimada 
138  5671 Parcialment  191  6162 Estimada 
139  5672 Estimada  192  6166 Parcialment 
140  5673 Desestimada  193  6172 Desestimada
141  5674 Parcialment  194  6173 Estimada 
142  5675 Parcialment  195  6174 Estimada 
143  5676 Desestimada  196  6177 Parcialment 
144  5677 Desestimada  197  6179 Estimada 
145  5688 Desestimada  198  6181 Estimada 
146  5686 Desestimada  199  6182 Parcialment 
147  5687 Parcialment  200  6185 Desestimada
148  5697 Estimada  201  6186 Parcialment 
149  5699 Estimada  202  6191 Parcialment 
150  5702 Estimada  203  6192 Estimada 
151  5707 Estimada  204  6194 Estimada 
152  5510 Estimada  205  6195 Estimada 
153  5729 Parcialment  206  6196 Estimada 
154  5752 Estimada  207  6197 Parcialment 
155  5761 Desestimada  208  6198 Parcialment 
156  5762 Desestimada  209  6199 Parcialment 
157  5782 Desestimada  210  6200 Parcialment 
158  5805 Estimada  211  6201 Estimada 
159  5807 Parcialment  212  6203 Desestimada
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Num.  Registre Resolució  Num. Registre Resolució 
213  6206 Estimada  266  6450 Estimada 
214  6207 Parcialment  267  6451 Estimada 
215  6208 Estimada  268  6452 Estimada 
216  6212 Desestimada  269  6453 Estimada 
217  6213 Estimada  270  6454 Desestimada
218  6214 Estimada  271  6455 Estimada 
219  6215 Desestimada  272  6458 Estimada 
220  6216 Desestimada  273  6462 Estimada 
221  6217 Parcialment  274  6464 Desestimada
222  6222 Parcialment  275  6468 Parcialment 
223  6223 Estimada  276  6469 Desestimada
224  6229 Parcialment  277  6527 Parcialment 
225  6230 Desestimada  278  8665 Desestimada
226  6212 Parcialment  279  8460 Estimada 
227  6249 Desestimada  280  8552 Estimada 
228  6253 Parcialment  281  9007 Estimada 
229  6257 Desestimada  282  9805 Estimada 
230  6259 Parcialment     
231  6262 Desestimada     
232  6263 Parcialment     
233  6265 Desestimada     
234  6267 Desestimada     
235  6268 Desestimada     
236  6270 Desestimada     
237  6271 Desestimada     
238  6275 Desestimada     
239  6277 Desestimada     
240  6278 Desestimada     
241  6280 Estimada     
242  6282 Parcialment     
243  6284 Parcialment     
244  6285 Parcialment     
245  6286 Desestimada     
246  6287 Estimada     
247  6288 Parcialment     
248  6289 Estimada     
249  6290 Estimada     
250  6294 Parcialment     
251  6295 Desestimada     
252  6296 Parcialment     
253  6300 Desestimada     
254  6301 Estimada     
255  6305 Desestimada     
256  6306 Estimada     
257  6322 Desestimada     
258  6388 Estimada     
259  6390 Estimada     
260  6395 Parcialment     
261  6397 Desestimada     
262  6398 Parcialment     
263  6401 Parcialment     
264  6446 Parcialment     
265  6447 Estimada     
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AL·LEGACIONS AL POUM DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 
AMB PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
 
 
 
 
Núm. 1 
Núm. registre 02240 
Nom de qui al·lega: Comunitats de Propietaris de “La Caleta del Sol”, “Residencial Sant Pol”, 
“Apartaments Asdomont”, “Urbanització Urcatusa”, “Apartaments Salter”, “Les Puntxes de 
S’Agaró” i “Apartaments Paher” 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que no és oportú suprimir l’espai d’equipaments de l’antic escorxador que proposa la 
revisió del nou POUM per una construcció d’habitatges, doncs aquest espai compleix 
les característiques suficients per ser destinat als equipaments que manquen totalment 
a la zona. 

 
Proposta de resolució: 
La proposta del POUM de reconvertir l’antic escorxador admetent-hi l’ús d’habitatge, tot 
mantenint-hi una part de sòl d’equipament, s’inscrivia en la voluntat d’augmentar la densitat i 
consolidar el caràcter urbà del conjunt de Sant Pol dins el municipi de Sant Feliu. Els 
equipaments previstos en el POUM són els suficients tant des del punt de vista quantitatiu 
(superen els estàndards de referència), com de distribució dins el municipi (tenint en compte la 
seva baixa densitat i el pes de la població estacional, Sant Pol disposa del sòl d’equipament 
adequat), per la qual cosa la disminució del sòl d’equipament a l’escorxador era perfectament 
assumible i es compensava en d’altres àrees de la ciutat. Tot i així, ateses les nombroses 
al·legacions demanant el manteniment de l’antic Escorxador íntegrament com equipament, i 
atès que si se’l destina a un tipus d’equipament adequat també pot contribuir amb aquesta 
qualificació a conferir major centralitat al sector, es proposa acceptar l’al·legació. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 2 
Núm. registre 02277 
Nom de qui al·lega: Santiago Vilanova i Tané  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es consideri la incorporació al catàleg d’Edificis d’Interès el local i la façana del 
número 8-10 del carrer Les Eres, antigues cotxeres de la fàbrica de suro, pel seu valor 
arquitectònic i històric.  

 
Proposta de resolució: 
Atesa la valoració positiva del Museu d’Història sobre el valor patrimonial de l’edificació, es 
proposa incorporar-la al Catàleg de Béns a protegir. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
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Núm. 3 
Núm. registre 02453 
Nom de qui al·lega: Carmen Arasa Mateu  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que el local social del centre Excursionista Montclar del C/ Capmany nº100, propietat 
del bisbat de Girona no deixi de formar part del conjunt d’equipaments de caire social, 
cultural i destinat al jovent de la ciutat de St. Feliu. 

 
Proposta de resolució: 
El POUM manté la qualificació d’equipament de la finca en qüestió.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 4 
Núm. registre 02697 
Nom de qui al·lega: Nicolás Siebauer, Josi S.A. Hotel Eden Roc  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es consideri la possibilitat de construir un pàrking pels clients a un terreny adjacent 
a l’Hotel Eden Roc 

 
Proposta de resolució: 
És un objectiu del POUM potenciar l’activitat hotelera de qualitat a Sant Feliu de Guíxols, per la 
qual cosa es defineix un nou Sector de Millora Urbana (SMU Hotel Eden Roc) que, tot 
mantenint l’edificabilitat de la parcel·la, permeti regular l’ordenació volumètrica de la futura 
edificació damunt l’aparcament sol·licitat, així com els accessos a aquest.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació en els termes de la proposta de resolució. 
 
 
Núm. 5 
Núm. registre 02843 
Nom de qui al·lega: Fernando Serra Cailà  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es rectifiqui l’error gràfic corresponent a la zona verda o E.L.-1, adjacent amb el nº 
594 de la carretera de St. Feliu a Sant Pol per la costa, que és propietat de l’ajuntament, 
però que en el plànol 05 consta com a part del polígon d’actuació 04, en el plànol 04 
com a E.L.-1 i en el plànol més detallat de qualificacions urbanístiques consta com a 
E.L.1. 

 
Proposta de resolució: 
La parcel·la en qüestió manté la seva qualificació actual d’espai lliure, i per tant, es corregeix el 
plànol O-05 Àmbits de Gestió i Planejament Derivat on erròniament queda inclosa en un 
polígon d’actuació urbanística.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
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Núm. 6 
Núm. registre 02928 
Nom de qui al·lega: Antoni de Padua Homs, president de l’Associació Turística Guixolenca 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es consideri la creació i conservació d’espais destinats a aparcament gratuïts a la 
part antiga com podria ser un aparcament subterrani en el passeig. 
Que s’ampliïn i conservin espais d’equipaments en lloc de canviar-los d’ús com és el cas 
de l’antic escorxador. 
Que pel què fa l’antic tren se’n defineixi en emplaçament com a peça de museu. 
Que es plantegi la possibilitat d’un nou ferrocarril que enllaci el TGV amb el litoral. 
Que s’ampliïn  les zones per equipament hotelers o de restauració. 
Que es contemplin ampliacions de les zones peatonals. 

 
Proposta de resolució: 
El POUM preveu importants nous aparcaments en sectors de remodelació urbana situats en 
emplaçaments estratègics. La construcció d’aparcaments en espais públics ja consolidats, com 
podria ser el Passeig entre molts d’altres, és una possibilitat que el POUM deixa oberta, però la 
definició d’aquestes actuacions correspon més als plans d’inversions municipals en el marc de 
les polítiques de mobilitat i espai públic que al propi POUM.  
Els equipaments proposats en el POUM són suficients, tant en termes quantitatius (superen els 
estàndards de referència per als diferents tipus d’equipaments tenint en compte la població 
estacional), com de distribució dins el municipi (veure capítol 6 de la memòria del POUM). Les 
disminucions puntuals d’alguns sòls d’equipament (justificades pel caràcter estratègic de les 
actuacions proposades en aquells sectors, com pot ser el de l’Escorxador), es troben 
compensades a nivell del conjunt del municipi.  
El destí de l’antic tren com a peça de museu correspon a la política de gestió dels equipaments 
culturals i no pas al POUM. 
Plantejar una possible connexió ferroviària entre Sant Feliu i la futura línia del TGV escapa 
completament a l’àmbit del POUM. Tot i així, el POUM preveu una reserva per a un sistema de 
transport d’alta capacitat al llarg de la Ronda de Ponent. 
En el planejament vigent no existeix una zona hotelera específica que es pugui ampliar. El 
POUM sí que introdueix mesures de foment a l’activitat hotelera, com ara limitant la possibilitat 
de reconversió en habitatges d’aquells hotels existents que ofereixen unes condicions més 
idònies, o introduint incentius en forma d’increments d’edificabilitat per a la implantació de nous 
hotels.  
L’ampliació de les zones peatonals correspon a la política i als programes municipals d’espai 
públic i no al POUM. Tot i així, l’estructura viària del POUM està pensada per afavorir la 
pacificació del trànsit a l’interior del nucli de Sant Feliu, i per tant, la possible peatonalització 
d’un major nombre de carrers.  
 
CONCLUSIÓ: L’al·legació es considera parcialment estimada, en la mesura que part dels 
suggeriments es troben ja contemplats en el POUM.  
 
 
Núm. 7 
Núm. registre 03254 
Nom de qui al·lega: Francesc Bartumeu i Sanllehi  
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que es tingui en compte que el carrer Montjoi és un vial públic, almenys fins a la finca nº 
4 del mateix carrer, a fi de poder assolir l’aprofitament que confereix el POUM.  

 
Proposta de resolució: 
El carrer Montjoi és un vial que ha de donar accés a totes les finques que hi tenen front, per la 
qual cosa el POUM el grafiarà amb la longitud necessària per fer-ho possible. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
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Núm. 8 
Núm. registre 03310 
Nom de qui al·lega: Jorge Urueña Borda i Ana Mº Urueña Bordas  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es conservi la qualificació de 9a (finca amb sòl urbà, zona de xalets) la totalitat de 
la finca “Tueda” situada a la Ronda Joan Casas, 97. 

 
Proposta de resolució: 
Contràriament al que els al·legants exposen, en el planejament vigent la finca en qüestió no es 
troba pas en sòl urbà, qualificada de zona de xalets, sinó que es troba totalment inclosa dins el 
sector de sòl urbanitzable de Santa Júlia. En la proposta del POUM aprovada inicialment, la 
part construïda de la finca s’excloïa del sector de sòl urbanitzable i es qualificava d’urbana, 
mentre que la resta romania dins el SUD-06 Santa Júlia. Constatant el caràcter unitari i el valor 
del jardí, es considera raonable d’excloure tota la finca del sector de sòl urbanitzable, tal i com 
es fa amb d’altres parcel·les del sector que ja gaudeixen d’un caràcter urbà consolidat. El 
POUM qualificarà la finca com a Zona 4 de Conjunts Especials que és la més adequada per a 
preservar el caràcter del jardí.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 9 
Núm. registre 03400 
Nom de qui al·lega: Armando Cruañas i Pardàs 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que el POUM afecta considerablement dues zones de la finca de la Ctra. de Palamós nº 
480-488 i es demana que la línia que actualment delimita la finca s’eixampli fins als 
límits de propietat establerts pel registre de la propietat de la vila.  
També es fa constar la proposta de plantejar en el POUM la possibilitat  de cobriment de 
la riera de Sant Pol per tal de millorar la imatge d’aquest indret turístic. 

 
Proposta de resolució: 
El POUM no altera les alineacions de la carretera de Palamós. Les afectacions a les quals 
al·ludeix l’al·legant ja existeixen en el planejament vigent. Es proposa ajustar la protecció de 
sistemes de la riera de Sant Pol per tal d’adequar-la als coberts existents. En canvi, l’alineació 
de la carretera de Palamós es manté per tal de mantenir la coherència en el conjunt del seu 
traçat. 
Definir el tractament de la riera de Sant Pol correspon a un projecte d’urbanització i no al 
POUM. 
 
CONCLUSIÓ: L’al·legació s’estima parcialment en relació a les afectacions en la part de la finca 
donant a la riera de Sant Pol. 
 
 
Núm. 10 
Núm. registre 03349 
Nom de qui al·lega: José Alonso Alcalde 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que la casa del C/ Trafalgar nº 76 quedi exclosa del pla PA-11. 
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Proposta de resolució: 
El polígon d’actuació del carrer La Haia tenia com a objectiu acabar la urbanització d’aquest 
carrer. En la mesura que es tracta únicament d’un vial d’accés i servei a les finques adjacents, 
la seva urbanització s’anirà produint a mesura que aquestes s’edifiquin, i per tant, no és 
necessari un polígon d’actuació. La parcel·la de l’al·legant, queda, doncs, fora de qualsevol 
àmbit de planejament derivat.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 11 
Núm. registre 03499 
Nom de qui al·lega: Josep Cruañas Padràs 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es rectifiquin les alteracions del nou POUM a fi de respectar l’edificació de la finca 
de C/ Carles Rahola 80-82 i la paret del jardí de la mateixa. 
També es demana que es respectin els drets de propietat del terreny situat entre l’antiga 
via del tren i la ctra. de Castell d’Aro. 

 
Proposta de resolució: 
Contràriament al que s’al·lega, les afectacions a les quals al·ludeix l’interessat ja existeixen en 
el planejament vigent. El jardí de la finca del carrer Rahola i la parcel·la sota la via del tren eren 
sòl no urbanitzable, i les alineacions de la via del tren i de la carretera de Castell d’Aro 
afectaven tant el jardí com bona part de la segona parcel·la. Tal i com s’ha fet amb les 
edificacions consolidades incloses en el SUNP-1 Sant Pol més Lluny en el Pla General de 
1985, es  proposa qualificar com a sòl urbà en zona de xalets les finques de l’al·legant, però 
mantenint les alineacions tant de la via del tren com de la carretera. L’àmbit queda, doncs, 
inclòs en un polígon d’actuació (PA-22 carrer Rahola) que reguli les cessions i la urbanització 
pendents en el moment en què les parcel·les afectades es reclassifiquen com a urbanes.  
  

 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació segons els termes de la proposta de resolució. 
 
 
Núm. 12 
Núm. registre 03500 
Nom de qui al·lega: Salvador Fuentes Pomés   
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es constata que l’illa 9, parcel·la 54, del Pla Especial “Mas Falgueres” ha quedat 
inclosa en un sector de millora urbana i que s’ha modificat la forma original d’illa, 
reduïnt-ne la superfície, per crear una nova zona verda, mentre que no s’ha reduït 
l’edificabilitat ni augmentat el nº de plantes. Se sol·licita que es mantingui l’ordenació i la 
reparcel·lació previstes en el Pla Parcial “Mas Falgueres”.  

 
Proposta de resolució: 
La introducció del SMU-17 Avinguda Europa anava lligada a una proposta d’enllaç alternatiu 
entre l’Avinguda Europa i la futura Ronda Nord amb menor pendent que el vial previst en el Pla 
Parcial de Mas Falgueres. En la mesura que aquest vial està essent construït dins l’execució de 
la urbanització de Mas Falgueres, el POUM optarà finalment per mantenir-lo, i suprimir, per 
tant, l’enllaç alternatiu, així com el SMU-17. L’illa afectada retrobarà, així, l’ordenació i la 
reparcel·lació previstes en el Pla Parcial de Mas Falgueres.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
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Núm. 13 
Núm. registre 03684 
Nom de qui al·lega: Xavier Espot Piñol i Antoni Janer Nicolau 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent propietaris del “S’Agaró Mar hotel” (finca nº4864) i de la finca adjacent 
(nº7741) es reconsideri la qualificació d’aquesta segona finca com a clau H1 (ús hoteler 
exclusiu), ja que si bé ha estat utilitzada al servei de l’hotel, la seva edificabilitat no s’ha 
executat encara.  
Que es rectifiqui l’error material existent en l’alineació del camí de la Caleta tal i com 
estava contemplat en els plànols originals del 1985 del vigent Pla General, així com 
també l’error de qualificació de les finques com a zona 12b quan sempre han estat 
qualificades amb 12a. 
Que s’estableixin mesures compensatòries de foment de l’activitat hotelera mitjançant 
l’atorgament de condicions diferencials d’edificabilitat. 

 
Proposta de resolució: 
Amb l’objectiu de fomentar l’acitvitat hotelera, es proposa incloure les dues finques de 
l’al·legant en un nou Sector de Millora Urbana (SMU Hotel s’Agaró Mar) que garanteixi que tant 
l’ordenació volumètrica com la distribució d’usos de la nova edificabilitat estiguin pensades per 
potenciar l’activitat hotelera. El POUM assigna una edificabilitat al nou SMU que té en compte 
tant el sostre ja edificat, com l’edificabilitat pendent d’executar. La major part d’aquesta 
edificabilitat s’ha de destinar a ús hoteler, si bé un part es pot destinar a ús residencial. 
El POUM no ha alterat les alineacions del camí de la Caleta previstes en el planejament vigent 
d’acord amb la mapificació de 1999. Al constatar que aquestes alineacions afecten els 
accessos a l’hotel, es proposa  ajustar-les.  
El Sector de Millora Urbana en què queda inclòs l’hotel assumirà la urbanització d’un tram del 
Camí de la Caleta. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 14 
Núm. registre 03737 
Nom de qui al·lega: Miquel Massallé Solanellas  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’inclogui en el Programa d’actuació del Pla General un pla d’etapes per 
l’acabament del tancament del Parc de les Eres amb els materials previstos en el 
projecte d’urbanització vigent i que es reconeguin les obligacions urbanístiques de 
l’Ajuntament amb tots els veïns de la zona. 

 
Proposta de resolució: 
El POUM consolida el caràcter d’espai públic del Parc de les Eres i mitjançant la definició del 
SMU14 que inclou les cases de la cantonada dels carrers de les Eres i de Muntanyès introdueix 
els mecanismes de gestió que permetin obtenir com a sòl públic la totalitat del parc.  
El POUM reintroduirà l’equipament contemplat en el projecte del parc i que desaparegué del 
planejament arran de la mapificació de 1999.  
El POUM no intervé en la concreció dels projectes d’urbanització dels espais públics, ni 
programa amb detall els plans d’inversions anuals en millores de l’espai públic en el marc dels 
quals cal preveure la finalització de la urbanització del parc de les Eres.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació. 
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Núm. 15 
Núm. registre 03748 
Nom de qui al·lega: Encarna Ramos Perez 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent propietària de la vivenda del C/ Via del Tren nº2, aquesta, amb el seu pati 
corresponent, queda afectada pel nou POUM. Demana que s’eviti aquesta afectació. 

 
Proposta de resolució: 
L’afectació en qüestió ja existeix en el planejament vigent, però al ser del tot innecessària el 
POUM procedirà a rectificar les alineacions per a suprimir-la. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 16 
Núm. registre 03824 
Nom de qui al·lega: Francisco García Perea i Ana Mª López Mesa  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que d’acord amb el nou POUM, la finca rústega, al nord de Vilartagues, paratge pròxim 
a Cubells, de la qual en són propietaris, queda parcialment incorporada al Sòl 
Urbanitzable Delimitat de Cubells (SUD-01). En cas de mantenir la inclusió dins del SUD 
de Cubells, es demana que l’Ajuntament es faci càrrec de la construcció de la nova 
tanca de categoria similar a la que ja hi ha construïda.  

 
Proposta de resolució: 
La reconstrucció de la tanca de la finca si es veu afectada per l’obertura de la ronda nord 
quedarà garantida pel desenvolupament del sector i formarà part de les seves càrregues.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 17 
Núm. registre 03828 
Nom de qui al·lega: Joan Cruz i Leiva 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’exclogui de la zona SUD.05 Mas Cabanyes Sud la finca registral nº10.943  doncs 
hi existeix una casa edificada fa més de cent anys, a més, la finca dóna façana al C/ 
Francesc Macià en el que ja hi té entrada directa. 

 
Proposta de resolució: 
Tal i com exposa l’al·legant, la finca en qüestió té totes les condicions pròpies del sòl urbà, amb 
una edificació consolidada des d’abans del Pla General de 1985, amb accés directe des del 
carrer Francesc Macià i disposant dels diversos serveis. El POUM opta per excloure la finca del 
sector de sòl urbanitzable de Mas Cabanyes Sud, però incloure-la en un polígon d’actuació (PA 
Roca Compixada) que preveu la cessió de dos passos públics que permetin la penetració cap 
al mirador de la roca Compixada.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació en els termes de la proposta de resolució.  
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Núm. 18 
Núm. registre 03864 
Nom de qui al·lega: José Lucena Dominguez  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’exclogui del Sector de Millora Urbanística 04, anomenat “de la ctra. de Girona”, la 
parcel·la del C/Rafel Aixada 6-8, doncs aquest edifici ha estat fet i acabat recentment. 

 
Proposta de resolució: 
La inclusió dels fronts edificats dels carrers Rafael Aixada i Zorrilla dins el SMU-04 tenia per 
objectiu assolir l’ordenació del conjunt de la mansana. En la mesura que el nou edifici aixecat 
en la parcel·la objecte d’al·legació ja s’ha fet segons les alineacions del planejament vigent, 
mantingudes en el POUM, queda exclosa del sector.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 19 
Núm. registre 03865 
Nom de qui al·lega: Agustín Recio Amigo i Mº Rosa Yañez Sepúlveda 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que davant els augments de plantes a les finques adjacents a la parcel·la del C/ Bruc 
34-36, es demana que també a la finca objecte de l’al·legació s’admeti PB-2PP.  

 
Proposta de resolució: 
L’augment d’una planta al llarg del carrer Bruc no és degut a cap favoristisme, sinó que respon 
a l’ eixamplament d’aquest carrer, i, és lògic, per tant, que es produeixi en totes les finques que 
hi donen, entre elles la que és objecte d’al·legació. 
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 20 
Núm. registre 03884 
Nom de qui al·lega: Mercedes Alwina Teresa Ott i Eugen Ott-Trachsler 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Excloure la finca del carrer Hospital, nº 19 del Sector de Millora Urbana SMU-25 
mantenint la qualificació vigent.  

 
Proposta de resolució: 
Tant pel seu valor patrimonial, com per la seva posició adjacent a l’antic Hospital, la casa 
Trachsler és idònia per a la implantació d’un futur equipament cultural. Es proposa seguir 
qualificant-la d’equipament. Un dels criteris aprovats pel Ple Municipal de cara a la revisió del 
POUM era garantir la gestió de totes les propoestes a través de la inclusió en àmbit de 
planejament derivat. El POUM ha aplicat aquest criteri a tot el municipi i, per tant, també a la 
casa Trachsler, la qual segueix inclosa en un sector de millora urbana. Contràriament al que 
argumenta l’al·legació, no es tracta de cap expropiació encoberta. L’obtenció de sòl 
d’equipament i espai lliure pot produir-se mitjançant diversos sistemes de gestió. Un 
d’ellséscertament l’expropiació; la inclusió en àmbit de planejament derivat n’és un altre, i 
aquest ha estat l’aplicat pel POUM a tot Sant Feliu. El Sector de Millora Urbana en el qual 
queda inclosa la casa Trachsler, però, canvia, i passa a ser el SMU-10 Tueda. Els paràmetres 
d’aquest sector, d’acord amb les valoracions fixades en l’Avaluació Econòmico-Financera 
garanteixen plenament la viabilitat del sector, i per tant, la corresponent compensació a la 
propietat per la cessió com equipament de la Casa Trachsler.  
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
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Núm. 21 
Núm. registre 03920 
Nom de qui al·lega: Mª Carmen López Grau i Pedro Martínez Ramos 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que no s’enderroqui la casa del carrer Comerç, 38, inclosa en l’àmbit del SMU-16 de 
Cala Sants.  

 
Proposta de resolució: 
La finca en qüestió ja es troba en el planejament vigent de 1985 inclosa en l’àmbit de Cala 
Sants, i se situa al bell mig d’aquest sector. No és possible, doncs, excloure-la del sector. El fet 
de formar part del sector no comporta necessàriament que s’enderroqui, ja que el seu futur es 
definirà en el moment de redactar el Pla de Millora Urbana i el corresponent projecte de 
reparcel·lació. En cas que la nova ordenació comportés enderrocar-la, els propietaris rebrien 
les indemnitzacions o, si s’escau, un nou pis on reallotjar-se.. En redactar el Pla de Millora 
Urbana es tindrà en compte les especificitats mèdiques a les quals fa referència l’al·legant. 
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació en els termes de la proposta de resolució.  
 
 
Núm. 22 
Núm. registre 03983 
Nom de qui al·lega: Jaume Vilanova i Font, en representació de la Comunitat de Propietaris 

dels “Apartaments PAHER”. 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es tingui en compte la servitud que existeix a la finca nº 7996 (situada entre el bloc 
d’apartaments Paher i la via del tren), segons la qual qualsevol edificació en aquesta 
parcel·la no podrà superar en alçada la cota del terra de la planta primera de l’edifici 
Paher.  

 
Proposta de resolució: 
L’aprofitament urbanístic que reconeix el POUM a la finca registral a la que fa referència 
l’al⋅legant té el caràcter de màxim, i en tot cas l’existència d’una servitud com l’assenyalada 
constitueix una relació jurídico-privada aliena a les determinacions del planejament urbanístic. 
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 23 
Núm. registre 03984 
Nom de qui al·lega: Luis Fernández Fernández 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es modifiquin les condicions de l’edificació de la zona 9h en el sentit d’ampliar el 
percentatge de coberta plana fins al 50%, ateses les característiques físiques i 
topogràfiques pròpies del terreny, així com que es contempli explícitament la possibilitat 
d’una construcció auxiliar destinada a garatge. 
Que es dibuixi el camí de les Bateries amb una amplada de 14m.  
Que es creï una única zona de serveis tècnics a la cruïlla del camí de les Bateries i la 
Via del Tren, doncs la pròpia companya FECSA-ENDESA ho va sol·licitar així. 
Que es modifiqui el límit nord de la unitat d’actuació d’acord amb la delimitació que 
l’al·legant proposa.  
Que es concreti l’alineació de l’últim tram del C/ de la via del Tren en el seu 
entroncament amb la rotonda de la Creu Roja. 
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Proposta de resolució: 
Els canvis de normativa als quals es refereix l’al·legant afecten no només la zona 9h, sinó que 
són genèriques per a totes les zones d’edificació aïllada a Sant Feliu. Aquests canvis responen 
a la voluntat del POUM de minimitzar l’impacte paisatgístic d’aquest tipus d’edificacions i, per 
tant, es mantenen.  
Les alineacions dels vials (tant del camí de les Bateries, com de la intersecció entre la Via del 
Tren i la carretera de Palamós) i l’emplaçament de la zona de serveis tècnics s’ajustaran al 
projecte d’urbanització ja aprovat definitivament.  
El límit del sector s’ajustarà al límit de la propietat reflectit en el projecte de reparcel·lació ja 
aprovat definitivament.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació d’acord amb els termes de la proposta de 
resolució.  
 
 
Núm. 24 
Núm. registre 03966 
Nom de qui al·lega:  Marina Sala Isern 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que el nou POUM ha classificat les parcel·les 16 i 90 del polígon 2 de les Comes com a 
sòl forestal quan els informes tècnics municipals sempre les han catalogades de sòl 
agrícola i rural per la seva antiga tradició a la vinya i conreu. 

 
Proposta de resolució: 
La finca forma part de la zona agrícola tradicional al voltant de la riera de les Comes, per la 
qual cosa és procedent mantenir-la dins la zona agrícola. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 25 
Núm. registre 03949 
Nom de qui al·lega: Melcior Agustí Artigas 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que la finca del carrer Pecher 99, situada davant la futura ronda de ponent canviï de 
qualificació per tal d’admetre un major nombre de plantes d’acord amb la importància i 
amplada de la futura ronda. 

 
Proposta de resolució: 
L’entrada en funcionament de la futura ronda de Ponent transformarà tots els sectors adjacents 
en una nova façana urbana de la ciutat. Però al mateix temps, la finca en qüestió forma part del 
carrer Pecher, un dels carrers amb cases unifamiliars baixes entre mitgeres més característics 
de Sant Feliu i que constitueix una traça de penetració i transició cap a la riera de les Comes. 
Per tant, és també important que la finca del número 99 mantingui el caràcter del carrer Pecher, 
marcat per les cases de baixa altura. No sembla, doncs, oportú canviar la qualificació per 
admetre un planta més.  
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació..  
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Núm. 26 
Núm. registre 04005 
Nom de qui al·lega: Albert Basurto Esquerra 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es va signar un conveni amb l’Ajuntament de Sant Feliu on constava que la finca D 
qualificada de zona 9e eren dues parcel·les. En canvi, en els plànols del nou POUM no 
hi consta la línia divisòria entre les dues i es reflexa com una de sola.  

 
Proposta de resolució: 
Es proposa canviar la  regulació de la clau 9e, de manera que la indivisibilitat de les finques no 
depengui de les parcel·les grafiades en els plànols d’ordenació, sinó de les propietats registrals 
existents. En el cas concret de la finca de l’al·legant, la fitxa del Polígon d’Actuació on es troben 
incloses farà una referència explíctia al fet que les parcel·les són les definides en el conveni 
urbanístic.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 27 
Núm. registre 04009 
Nom de qui al·lega: Jorge Urueña Borda i Ana Mº Urueña Bordas 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que referent a l’al·legació nº8 (nº registre 3310), en el plànol que se’ns va lliurar el dia 
01-04-2005, la finca Tueda a la Ronda Joan Casas, 97, seguia inclosa en el SUD-06 de 
Santa Júlia.  

 
Proposta de resolució: 
La mateixa que per a l’al·legació nº 8. 
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 28 
Núm. registre 04095 
Nom de qui al·lega: Ferran Nogué Planes 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que el SMU-33 carrer Nàpols, corresponent a sòl urbà consolidat, no hagi d’assumir la 
cessió de vials situats en finques adjacents. 
Que tenint en compte les importants alçades dels edificis construïts al llarg del carrer de 
la Haia, el SMU-33 admeti unes alçades suficients per permetre esgotar l’edificabilitat 
tenint en compte els desnivells topogràfics dins la parcel·la.  

 
Proposta de resolució: 
El SMU-33 té per objectiu solucionar definitivament l’acabament de l’illa compresa entre els 
carrers de Nàpols i de La Haia. Tenint en compte que la parcel·la de l’al·legant conté la part de 
sòl de carrer Nàpols necessari per donar accés a les futures edificacions, i que el tram del 
carrer La Haia al llarg d’aquesta finca ja ha estat obert, el POUM opta per fer coincidir els límits 
del SMU-33 amb la parcel·la de l’al·legant. El manteniment del sector es justifica per tal que a 
través del Pla de Millora Urbana es pugui trobar l’ordenació volumètrica més adequada a les 
condicions de l’entorn i per especificar que el sector ha d’assumir la urbanització dels trams del 
carrer Nàpols i del carrer de la Haia al llarg de la parcel·la en qüestió. 
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
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Núm. 29 
Núm. registre 04124 
Nom de qui al·lega: Pau Nobell i Rodríguez 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que el POUM no modifiqui les determinacions del projecte d’Urbanització del carrer 
s’Adolitx de 1996, d’acord amb el qual es va concedir llicència d’obres a la finca núm. 
156 d’aquest carrer.  

 
Proposta de resolució: 
El POUM manté les alineacions del Pla General Vigent de 1985, que són a les quals s’hauria 
d’haver ajustat qualsevol projecte d’urbanització.  
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 30 
Núm. registre 04141 
Nom de qui al·lega: Dolors Comas Marull 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es grafïi el nom del carrer Prior al nou POUM, doncs per sol·licitar tota classe de 
serveis pot resultar necessari. 

 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 31 
Núm. registre 04159 
Nom de qui al·lega: Manuel Vera Granados 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’exclogui la finca del C/Francesc Macià 73 del sector de sòl Urbanitzable Mas 
Cabanyes Sud. 

 
Proposta de resolució: 
La finca en qüestió no només compleix les condicions pròpies d’un solar urbà, sinó que 
l’edificació fou construïda amb llicència abans del Pla General de 1985. Atesa aquesta situació, 
el POUM accepta excloure-la de el Sòl Urbanitzable Delimitat Mas Cabanyes Sud.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 32 
Núm. registre 04212 
Nom de qui al·lega: Jordi Buscarons Gay 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que continuï vigent el límit d’emissió de sorolls per a la indústria mercantil Mundial Cork 
S.A., totalment consolidada, xifrada en 80 dB de nit i 65 dB de dia i que es respecti 
l’arribada del soroll als possibles veïns en 55 dB de dia i 45 db de nit, tal i com 
contempla l’actual Ordenança de la Qualitat Sonora del Medi Urbà per a les indústries 
situades dins el nucli. 
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Proposta de resolució:  
L’article 112 en els locals situats en zones industrials no prescriu l’emissió sonora sinó la 
immissió sonora en els locals veïns. El pla es limita únicament a fer aquesta prescripció per 
deixar que l’Ordenança municipal de la qualitat sonora del medi urbà reguli amb major precisió 
els demés aspectes de l’ambient sonor. 
 
CONCLUSIÓ: L’al·legació es considera estimada en la mesura que la normativa del POUM no 
contradiu, sinó que complementa l’Ordenança de la Qualitat Sonora del Medi Urbà. 
 
 
Núm. 33 
Núm. registre 04213 i 05584 
Nom de qui al·lega: Jordi Buscarons Gay 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que referent a la denominació dins el Catàleg d’Arbres de les alzines sureres que es 
troben dins la seva propietat passin a ser anomenats “Suros de Can Buscarons” o 
“Suros de Mundial Cork”. 

 
Proposta de resolució: 
Es modificarà la fitxa corresponent per passar a anomenar-los Suros de Can Buscarons.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 34 
Núm. registre 04214 
Nom de qui al·lega: Jordi Buscarons Gay 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es constati una més clara definició en el traçat vial que enllaçarà la ronda de 
ponent amb el C/Sta. Magdalena i es deixi com a definitius els límits aprovats el seu dia 
pel Consistori. 

 
Proposta de resolució: 
L’obertura del futur vial que enllaci la Ronda de Ponent amb el carrer Santa Magdalena és 
compatible amb el manteniment de l’activitat industrial en el sector qualificat fins ara d’indústria 
urbana i que el POUM consolida com a àrea d’activitats econòmiques. Per tant, es clarificaran 
els límits d’aquest vial per tal que no afectin cap nau en funcionament situada dins l’àrea 
d’activitats econòmiques.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 35 
Núm. registre 04277 
Nom de qui al·lega: Dolors Dispès Soles 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que s’exclogui la finca del C/Mall nº79 del Sector de Millora Urbana SMU-12. 
 
Proposta de resolució: 
En el marc de les actuacions de creació d’espais públics al llarg de les rieres de les Comes i 
Sant Amanç, el POUM en cap cas té la intenció de descatalogar edificis amb valor 
arquitectònic, per la qual cosa se suprimeix l’afectació en qüestió, que inclou dos edificis, un 
d’ells catalogat.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
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Núm. 36 
Núm. registre 04356 
Nom de qui al·lega: Bartolomé Toledo González 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que en el solar del C/ de les Eres nº8-10, en cas que es catalogui la façana existent, es 
consideri augmentar l’alçada màxima reguladora fins a 11m coincidint amb la cornisa de 
l’edifici veí. 

 
Proposta de resolució: 
El POUM incorporarà un article de la normativa pel qual s’autoritzarà superar l’alçada 
reguladora màxima quan això resulti necessari per fer compatible el nombre de plantes 
admeses per la qualificació urbanística i la conservació d’elements catalogats (com ara façanes 
preexistents).  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 37 
Núm. registre 04382 
Nom de qui al·lega: Josefa Sais Ribot i Maria Sais Ribot 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que sigui revisat el límit del sòl urbà a l’extrem del carrer Pecher, augmentant el front 
del carrer en 11m lineals, per possibilitar l’ampliació de la casa en 6m i un jardí de 5m. 
Per fer possible la redelimitació dels límits urbans s’ofereix la cessió per espais públics 
de 150 m2 de la superfície cadastral de la finca, la qual cosa permetria augmentar la 
qualitat urbana en aquest indret. 

 
Proposta de resolució: 
S’accepta la proposta limitant el front edificat al carrer a 8 metres, per tal que l’amplada de la 
futura edificació sigui més adequat al gra del parcel·lari al llarg del carrer Pecher. Es defineix 
una franja de 8 m com a verd privat, i la resta de la parcel·la serà cedida i urbanitzada com 
espai públic d’entrada a l’àmbit rural de la riera de les Comes en el marc d’un nou polígon 
d’actuació (PA carrer Pecher).  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació en els termes de la proposta de resolució.  
 
 
Núm. 38 
Núm. Registre: 4389 
Nom de qui al·lega: Montserrat Juanico Caballeria, en representació de DIIMFA, S.L. 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’exclogui la totalitat de la parcel·la del carrer Nansaire del sector de Sòl 
Urbanitzable de Santa Júlia classificant-la com a urbana, amb la classificació 9c de 
xalets. 

 
Proposta de resolució: 
Atès que la finca fou edificada abans del Pla General de 1985, i que en l’actualitat reuneix tots 
els requisits necessaris per a ser considerada com a sòl urbà, pot ser exclosa de l’àmbit del 
sector de Santa Júlia. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
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Núm. 39 
Núm. Registre: 04417 
Nom de qui al·lega: Susanna Ibars Garrofé 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es reconsideri la nova classificació del sòl no urbanitzable de la parcel·la 91 del 
polígon 2 de les Comes mantenint-la en el seu estat de sòl agrícola i rural, així com 
s’estudiï la protecció del Sistema Hídric que afecta el 90% de la parcel·la i es considera 
desmesurada en el seu conjunt, a fi de poder mantenir la continuïtat de l’activitat 
agrícola de la parcel·la.  

 
Proposta de resolució: 
La finca forma part de la zona agrícola tradicional al voltant de la riera de les Comes, per la 
qual cosa és procedent mantenir-la dins la zona agrícola. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 40 
Núm. registre 04446 
Nom de qui al·lega: Alfred Piñol i Mauresco 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que s’anul·li la previsió de mantenir les edificacions existents a la futura plaça de la 
biblioteca, doncs, el Pla General vigent ja preveu aquesta plaça coma espai públic en la 
seva totalitat sense cap mena d’equipaments.  

 
Proposta de resolució: 
El POUM manté una edificació a la plaça atès el seu interès arquitectònic que dona caràcter al 
indret (se’n proposa també la seva catalogació). A l’estar situada en una cantonada, no 
impedeix créixer la futura plaça enfront de la de la Biblioteca. Aquest edifici serà utilitzat com a 
equipament públic, i constitueix un patrimoni que, considerant que la plaça resultant és d’unes 
dimensions suficients, no sembla convenient enderrocar. S’accepta, però, ampliar la superfície 
qualificada d’espai lliure. Es deixa únicament com equipament l’edifici. El jardí de la casa 
catalogada quedarà qualificat com averd públic.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació.  
 
 
Núm. 41 
Núm. registre 04447 
Nom de qui al·lega: Alfred Piñol i Mauresco 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es modifiqui el redactat “vores de la riera” per “haurà de realitzar l’encaixonament 
de la riera i el seu posterior cobriment, amb fins peatonals, si arribat el moment no s’ha 
realitzat aquest encaixonament per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, segons 
projecte ja realitzat i exposat al públic, ni el cobriment de la mateixa per part de 
l’Ajuntament” 

 
Proposta de resolució: 
El cobriment de les rieres és la solució proposada de cara a la seva futura urbanització com a 
passeig. El POUM, però, no és l’instrument més adequat per a concretar les opcions 
d’urbanització. Tot i així, en els sectors de planejament derivat adjacents a la riera, s’inclou una 
disposició indicant que els sectors hauran de tractar la seva urbanització. 
  

CONCLUSIÓ: Es considera estimada l’al·legació en la mesura que el POUM no contradiu en 
res el futur cobriment de les rieres i la seva urbanització com a passeig.  



 21

Núm. 42 
Núm. registre 04449 
Nom de qui al·lega: Miquel Parareda Bosch 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’exclogui la finca del sector SMU-16 Cala Sants i es reestableixi la qualificació de 
la finca com a zona 9a Paisatge de Xalets. 

 
Proposta de resolució: 
La finca en qüestió es troba fora del sector de Cala Sants en el planejament vigent. La seva 
inclusió en l’àmbit responia a la voluntat de garantir que la possibilitat que el desviament de la 
carretera a Sant Pol per la costa es fes amb un gir concret que eventualment podria afectar la 
parcel·la en qüestió. En la mesura que el desviament d’aquesta carretera es deixa més obert, 
per tal que sigui el Pla de Millora Urbana el que el defineixi, és possible excloure la parcel·la de 
l’àmbit.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 43 
Núm. registre 04476 
Nom de qui al·lega: Ricardo  G. Recaj Artieda i David Recaj  Ferrer 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent propietaris de la finca registral nº3.244 situada al carrer Londres, 64 es 
consideri el canvi de qualificació de 9c a 5c o la proposta de cessió de la finca  a canvi 
de més edificabilitat en una altra finca del mateix propietari. 

 
Proposta de resolució:  
El POUM no és l’instrument més adequat per ajustar les condicions d’edificació d’una parcel·la 
en concret per tal de permetre executar-hi l’edificabilitat que té atribuïda en el planejament 
vigent.  En qualsevol moment, la propietat pot promoure un Pla de Millora Urbana que, sense 
necessitat de modificar el POUM, adapti les condicions d’edificació.  
 
CONCLUSIÓ: L’al·legació es considera parcialment estimada, en la mesura que el POUM 
permet que l’edificabilitat de la finca es reordeni en el futur a través d’un Pla de Millora Urbana. 
 
 
Núm. 44  
Núm. registre 04480 
Nom de qui al·lega: Jaume Buscarons i Canals 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es modifiquin els paràmetres urbanístics que es fixen en el sòl de millora urbana 
SMU-07 HUGUET CENTRE, de manera que s’estableixi la cessió de sòl per espai lliure 
i equipament en un màxim d’un 30%, una densitat pel sostre residencial de renda lliure 
d’un habitatge per cada 60 m2, un índex d’edificabilitat fixat en 4 m2 st / m2 s, i un nº de 
places d’aparcament que no sobrepassi el nº d’habitatges o vivendes permeses. 
 

 
Proposta de resolució: 
Unes cessions del 30% de la superfície a destinar a espai lliure o equipament són suficients per 
a obtenir un nou espai públic que espongi aquesta part de l’Eixample, per la qual cosa es 
modificaran en aquest sentit els paràmetres relatius a les cessions del sector.  
Es manté una densitat de 100 m2 per habitatge lliure comuna a tot Sant Feliu, i que el POUM, 
per tant, aplica als paràmetres de tots els sectors.  
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Un dels objectius primordials d’aquest sector és generar un nombre de places d’aparcaments 
que contribueixi a reduir el dèficit d’aparcaments de l’Eixample decimonònic. Per tant, es 
proposa que el sector generi unes 3 places d’aparcament per cada 100 m2 de sostre. El 
nombre  de places d’aparcament que finalment se li assignen és de 250.  
L’índex d’edificabilitat sol·licitat (4m2st/m2) és del tot forasenyat tenint en compte la densitat i la 
necessitat d’esponjament d’aquest sector de la ciutat. Es manté l’edificabilitat actual, que és la 
comuna a totes les àrees de reconversió d’antigues indústries.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució. 
 
 
Núm. 45 
Núm. registre 04502 
Nom de qui al·lega: Francesc Bartumeu i Sanllehi 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que no es desafecti el tram del carrer Montjoi davant de la seva propietat.   
 
Proposta de resolució: Idèntica a l’al·legació número 7. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 46 
Núm. registre 04506 
Nom de qui al·lega: Joan Toyos Buigues 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que l’illa 9 del Sector Mas Falgueras no perdi l’edificabilitat que té dins el pla especial 
“Mas Falgueres”, atesos als drets ja adquirits, i que en el nou POUM l’esmentada illa 
quedi com està en el planejament vigent. 

 
Proposta de resolució:  
La introducció del SMU-17 Avinguda Europa anava lligada a una proposta d’enllaç alternatiu 
entre l’Avinguda Europa i la futura Ronda Nord amb menor pendent que el vial previst en el Pla 
Parcial de Mas Falgueres. En la mesura que aquest vial està essent construït dins l’execució de 
la urbanització de Mas Falgueres, el POUM optarà finalment per mantenir-lo, i suprimir, per 
tant, l’enllaç alternatiu, així com el SMU-17. L’illa afectada retrobarà, així, l’ordenació i la 
reparcel·lació previstes en el Pla Parcial de Mas Falgueres.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 47 
Núm. registre 04529 
Nom de qui al·lega: Juan Faz Ximinis, Agustina Tejero Santana, Joan Faz Tejero, Agustina Faz 
Tejero i Natividad Bosch Setau 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es procedeixi a qualificar la finca ubicada a la Plaça Lluís Esteva i Cruañas nº 16 
com a zona  12a i se suprimeixi la clau H1 d’ús exclusiu hoteler. 

 
Proposta de resolució: 
Tenint en compte que l’activitat com a hotel de l’edifici en qüestió va cessar fa dècades, la seva 
afectació amb la clau H1, destinada a mantenir les activitats hoteleres existents, no és 
justificada. El planejament vigent qualifica la finca com a zona 12, sense precisar la subzona. 
Aquesta qualificació afecta a finques amb alçades edificades molt diverses, per la qual cosa, i 
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tenint en compte l’entorn en què es troben (al cor del nucli fundacional i a tocar del Monestir), el 
POUM opta per qualificar-les com a zona 12c, en què les transformacions de l’edificació 
haurien de ser regulades mitjançant un Pla Especial.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació en els termes de la proposta de resolució.  
 
 
Núm. 48 
Núm. registre 04530 
Nom de qui al·lega: Juan Faz Ximinis, Agustina Tejero Santana, Joan Faz Tejero, Ajustina Faz 
Tejero i Natividad Bosch Setau 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’anul·li l’afectació del pati contemplat com a un eixamplament de l’Horta del Rector 
proposada pel nou planejament, atès que això no suposarà cap impediment per a 
construir el passeig entorn del monestir, i tenint en compte que una part del pati ja es va 
cedir en el seu dia. 

 
Proposta de resolució: 
El POUM ajustarà els límits de l’espai públic de l’Horta del Rector al conveni signat entre els 
propietaris i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols el 1996. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 49 
Núm. registre 04550 
Nom de qui al·lega: Enric Dispés i Bagan 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent propietari de la finca ubicada al C/Mall nº81-85 es demana que s’exclogui 
de l’àmbit del SMU-12  i que es mantingui el mateix règim urbanístic que té actualment 
la finca segons el planejament vigent tenint en compte que es tracta d’una casa 
catalogada. 

 
Proposta de resolució: 
En el marc de les actuacions de creació d’espais públics al llarg de les rieres de les Comes i 
Sant Amanç, el POUM en cap cas té la intenció de descatalogar edificis amb valor 
arquitectònic, per la qual cosa se suprimeix l’afectació en qüestió.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 50 
Núm. registre 04590 
Nom de qui al·lega: Gesurbi 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es conservi la qualificació de 9a (finca amb sòl urbà, zona de xalets) la totalitat del 
jardi de la finca “Tueda” situada a la Ronda Joan Casas, 97. 

 
Proposta de resolució: Idèntica a les al·legacions nº 8 i 27. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació en el termes de la proposta de resolució de l’al·legació nº 8. 
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Núm. 51 
Núm. registre 04608 
Nom de qui al·lega: Josep Mª Gironès Macaya, en representació del propietaris dels entorns de 

la plaça Alabric. 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que no es contempli, pels habitatges dels entorns de la Plaça de l’Alabric, cap 
modificació respecte el planejament vigent, anul·lant així el sector de Millora Urbana 
SMU-09. 

 
Proposta de resolució: 
La proposta de revisió del POUM aprovada inicialment inclou un sector de millora urbana 
(SMU-09) pensat per orientar la transformació de la plaça Alabric en un espai públic neuràlgic 
de Sant Feliu en el futur. Aquesta transformació passa no només per una reurbanització de 
l’espai lliure, sinó per millorar la configuració dels fronts edificats que envolten la plaça. Per 
permetre aquesta millora de l’entorn edificat, l’àmbit del SMU-09 incloïa molts habitatges dels 
entorns de la plaça. En cap cas això no significa que el POUM plantegés el seu enderroc i 
substitució (pràcticament totes les finques en qüestió es troben grafiades com a zona edificable 
dins el SMU, permetent, per tant, el seu manteniment). El fet d’incloure-les en un SMU 
simplement tenia com a intenció permetre al futur Pla de Millora Urbana delimitar de manera 
més precisa quines d’aquestes finques podrien veure’s afectades per la construcció d’eventuals 
nous fronts edificats a la plaça. Davant l’alarma generada pel gran nombre de parcel·les 
incloses en el SMU-09, des de l’equip redactor s’opta per suprimir el SMU actual i ajustar 
directament les alineacions dels fronts edificats, de manera que amb unes mínimes afectacions 
(les afectacions es redueixien respecte el planejament vigent) es pugui aconseguir la 
transformació de la plaça.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 52 
Núm. registre 04697 
Nom de qui al·lega: Jose-Luis Izquierdo Talavera  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es rectifiquin les alteracions fetes en el nou POUM a fi de respectar les edificacions 
(ctra. Castell d’Aro) ja consolidades i construïdes d’acord amb el planejament vigent.  
Que es modifiquin les alineacions de vials a fi que no es retalli terreny dels solars per tal 
de mantenir la parcel·la mínima edificable i en cas alternatiu  que les parcel·les en cap 
cas no perdin la seva condició d’edificable. 
Que el pàrking es mantingui inalterat. 

 
Proposta de resolució: 
Contràriament al que l’al·legant exposa, les parcel·les i edificacions en qüestió no estan 
qualificades de sòl urbà en el planejament vigent, sinó que es trobaven incloses en el sector de 
sòl urbanitzable no programat de Sant Pol més Lluny. Els límits d’aquest àmbit, corresponents 
a les alineacions de la carretera de Castell d’Aro i de la l’antiga via del tren afectaven 
edificacions existents. Atès el caràcter consolidat d’aquestes edificacions i la seva condició de 
solar, en la revisió del POUM s’incorporaven en sòl urbà, però al mantenir les alineacions del 
planejament vigent és cert que algunes edificacions es veien afectades. Es proposa ajustar les 
alineacions per evitar qualsevol afectació innecessària a les edificacions existents entre la via 
del tren i la carretera de Palamós. No obstant, resulta procedent mantenir l’afectació viària de 
part de les parcel·les, per la qual cosa es proposa delimitar un  polígon d’actuació (PA-22 carrer 
Rahola), que faci possible la cessió i urbanització dels referits sistemes.  
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Pel que fa al pàrquing, es tracta d’una edificació auxiliar que actualment es troba en sòl no 
urbanitzable, a l’altra banda de la via del tren respecte a la resta d’edificacions residencials. 
Tenint en compte que el pas a sòl urbanitzable de tot aquest àmbit es produeix a través del 
sector SUD-03 Sant Pol més Lluny, és procedent que, pel seu emplaçament,  l’edificació 
destinada a aparcament romangui dins d’aquest sector.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució.  
 
 
Núm. 53 
Núm. registre 04698 
Nom de qui al·lega: Miquel Tornabells Planellas 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es faci una diferenciació, en  els plànols d’ordenació, entre la part SUD 02a i la 
SUD 02b. I que, a fi de fer viable urbanísiticament aquest sector, s’augmenti 
l’edificabilitat del sector. 

 
Proposta de resolució: 
Els dos polígons que constitueixen el SUD-02 estan en contacte per un punt, però com que en 
la fitxa de la normativa corresponent al sector es diferencien, és convenient també que 
apareguin diferenciats en els plànols d’ordenació.   
Com tots els sectors de sòl urbanitzable situats al turó de Gustinoi que no tenen càrregues 
singulars, el SUD-02 té una edificabilitat baixa, plenament justificada per les fortes pendents i el 
valor ambiental i paisatgístic del turó, amb vocació d’esdevenir el futur pulmó verd de Sant 
Feliu, frenant la proliferació d’urbanitzacions en aquest àmbit. Aquesta baixa edificabilitat en 
cap cas dificulta la viabilitat del sector, atès que les càrregues són nul·les, ja que el futur sòl 
edificable fins i tot ja té accés i serveis. Però per tal d’equiparar-lo als ajustos d’edificabilitat que 
s’han produït en d’altres sectors similars arran del procés d’informació pública, es proposa fixar 
l’edificabilitat bruta del SUD-02 en 0,15 m2st/m2. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 54 
Núm. registre 04717 
Nom de qui al·lega: Casa Alemana S.L.  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es canviïn els paràmetres del sector de Millora Urbana SMU-04 mantenint l’ús 
industrial i comercial amb la possibilitat d’incloure vivendes mantenint els coeficients 
d’apofitament mitjà de la zona. Demana reduir el percentatge de cessions, disminuir el 
nombre de places d’aparcaments, augmentar la densitat d’habitatges, suprimir la 
reserva d’habitatge assequible. 

 
Proposta de resolució: 
Unes cessions del 30% del sòl a destinar a espais lliures i equipament és suficient per al 
nombre d’habitatges que es proposen en aquest àmbit, per la qual cosa s’ajustaran en aquest 
sentit els paràmetres del sector.  
Els paràmetres del SMU proposen destinar 40% del sostre a usos comercials i el 60% a usos 
residencials, per tant, ja es contempla la mixicitat d’usos que sol·licita l’al·legant.  
Es manté una densitat de 100 m2 per habitatge lliure comuna a tot Sant Feliu, i que el POUM, 
per tant, aplica als paràmetres de tots els sectors.  
Un dels objectius primordials d’aquest sector és generar un nombre de places d’aparcaments 
que contribueixi a reduir el dèficit d’aparcaments de l’Eixample decimonònic. Per tant, es 
proposa que el sector generi 3 places d’aparcament per cada 100m2 de sostre. El nombre  de 
places d’aparcament que finalment se li assignen és de 300.  
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L’índex d’edificabilitat d’1m2st/m2  és la comuna a totes les àrees de reconversió d’antigues 
indústries, i per tant, es manté.  
La reserva d’habitatge assequible és obligatòria segons la Llei 2/2002, modificada per la Llei 
10/2004, en un sòl urbà no consolidat com és el cas de l’àmbit en la mesura que s’hi contempla 
una total reordenació dels usos i de l’ordenació.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució.  
 
 
Núm. 55 
Núm. registre 04729 
Nom de qui al·lega: Juan García Rodríguez 
 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent propietari de la finca “La Pedrera” situada en zona de Protecció 
Paisatgística, aquesta hauria de constar dins el catàleg de masies i cases rurals, doncs, 
l’antiguitat de l’esmentada és anterior a l’any 1986. 

 
Proposta de resolució: 
Tenint en compte que es tracta d’una edificació consolidada des de fa anys, però que no 
presenten les característiques pròpies de les activitats rurals, i que no està vinculada a cap 
d’aquestes activitats, s’inclou en el catàleg de Masies dins el tipus B. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 56 
Núm. registre 04745 
Nom de qui al·lega: Frederic Lloveras i Homs, en representació de la comunitat de propietaris 

del Conjunt Residencial Les Punxes de s’Agaró.  
 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que només sigui permès l’ús residencial i hoteler (cap altre ús vinculat a activitats d’oci) 
a la Casa de les Punxes, per tal de no crear greus perjudicis als veïns de la Comunitat 
del conjunt residencial on es troba inclosa. Que no s’hi adjudiqui cap nova edificabilitat, 
doncs va ésser esgotada en la construcció de 38 habitatges l’any 1987. 

 
Proposta de resolució: 
La vinculació d’edificis patrimonials amb usos col·lectius (com poden ser l’ús cultural, hoteler o 
lúdic) és positiva per  a la conservació, manteniment i valorització d’aquests edificis. La Casa 
de les Punxes ja contempla alguns d’aquests usos. El POUM explicita que l’ús de restauració 
també pot donar-se en la zona 4, i per tant, a la casa de les Punxes. Es tracta d’un ús del tot 
adequat a l’emplaçament d’aquesta edificació i que no té perquè ocasionar cap molèstia als 
habitatges que envolten la casa a una certa distància.  
La revisió del POUM no modifica les edificabilitats ni les superfícies respecte al Planejament 
Vigent. Es proposa corregir la fitxa del Catàleg perquè la superfície que hi apareix coincideixi 
amb la de l’Estudi de Detall (343 m2 en lloc de 348). Pel que fa a la qualificació de la bassa del 
jardí, la revisió del POUM tampoc introdueix la modificació que l’al·legació li atribueix. En la 
mapificació del planejament vigent realitzada el 1999 i aprovada per la Comissió d’Urbanisme, 
la part en qüestió es qualifica com a 10a. Considerant que es pot haver tractat d’un error gràfic, 
ja que la bassa forma clarament part del jardí de la casa, el POUM procedirà a incloure-la 
també dins la zona 4. Finalment, en els plànols d’ordenació es proposa incloure en la 
qualificació de la Casa de les Punxes la indicació (S/O, segons ordenació), que remet a l’Estudi 
de Detall on queda clar que l’edificabilitat de la Casa de les Punxes està esgotada. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució.  
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Núm. 57 
Núm. registre 04752 
Nom de qui al·lega: Jordi Coronel Beas 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es reconsideri la situació de les finques de l’illa del c/Miquel Suris i Castell d’Aro a fi 
que es mantinguin dins la subzona clau 6b que actualment ocupen. 

 
Proposta de resolució: 
El POUM no ha tingut cap voluntat d’alterar les alçades reguladores màximes de les zones 
d’alineació a vial previstes en el planejament vigent, les quals varien segons les amplades dels 
carrers. Només en algunes mansanes, els límits entre les diverses subzones s’han ajustat per 
tal d’adaptar-les als límits de propietat. Per tant, el front edificat del carrer Miquel Surís, 
plenament consolidat, ha de seguir mantenint la qualificació 6b del planejament vigent.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 58 
Núm. registre 04800 
Nom de qui al·lega: E. Titos Fernàndez, en representació dels veïns del barri de Tueda. 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es considera un error material la desaparició de l’equipament públic previst  en el 
Parc de les Eres pel Pla Especial de Can Godó i Tries, doncs no s’ha trobat cap 
documentació que el catalogui com a zona verda. 
Que s’inclogui en el pla d’etapes l’execució del projecte d’urbanització del Parc de les 
Eres tal i com s’hi va comprometre l’Ajuntament i l’Institut Català del Sòl. 

 
Proposta de resolució: 
El POUM consolida el caràcter d’espai públic del Parc de les Eres i mitjançant la definició del 
SMU-14 que inclou les cases de la cantonada dels carrers de les Eres i de Muntanyès 
introdueix els mecanismes de gestió que permetin obtenir com a sòl públic la totalitat del parc.  
El POUM reintroduirà l’equipament contemplat en el projecte del parc i que desaparegué del 
planejament arran de la mapificació de 1999.  
El POUM no intervé en la concreció dels projectes d’urbanització dels espais públics, ni 
programa amb detall els plans d’inversions anuals en millores de l’espai públic en el marc dels 
quals cal preveure la finalització de la urbanització del parc de les Eres.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació en els termes de la proposta de resolució.  
 
 
Núm. 59 
Núm. registre 04805 
Nom de qui al·lega: Teresa Lluch Isach en representació de “Java Sectorial, SL”.  
 

Que s’elimini el SMU-26 Sant Sebastià.  
 
Proposta de resolució: 
El SMU-26 té per objectiu desencallar les obres de l’edifici en construcció situat en aquest 
àmbit inacabades i aturades des de fa anys. En la mesura que l’edificació està ja molt 
avançada, es proposa mantenir la qualificació vigent, permetent una planta més al front de la 
carretera de Girona. L’illa s’inclou en un polígon d’actuació (PA – Joan Bordàs) que assumirà la 
reurbanització dels vials de l’entorn. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució. 
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Núm. 60 
Núm. registre 04820 
Nom de qui al·lega: Alfons Martínez Domènech i Maria Elisa Ruts 
 

Suprimir les afectacions de vial i espais lliures que afecten la finca del carrer Barcelona, 
23.  

 
Proposta de resolució: 
La finca en qüestió ja està afectada en el planejament vigent. Amb l’entrada en funcionament 
de la Ronda de Ponent, el carrer Rosselló esdevindrà una entrada principal a la ciutat, i serà 
justament en l’emplaçament de l’edificació en qüestió on es produirà la transició entre aquest 
accés principal i els diversos carrers molt més estrets de l’Eixample històric (carrers Zorrilla, 
carrer Habana, prolongació del carrer del Mall). El POUM proposava la creació d’un espai lliure 
en aquest punt, que contribuís a estructurar aquest àmbit de transició entre la trama de 
l’Eixample i els nous creixements fins a la ronda de ponent. Tenint en compte que la 
prolongació del carrer del Mall com a pas de vianants ja genera un espai lliure de transició 
entre trames,  es proposa no afectar totalment l’edificació. Tot i així, es manté l’afectació parcial 
per tal de completar l’eixamplament del carrer Zorrilla en la seva confluència amb el carrer 
Rosselló.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució. 
 
 
Núm. 61 
Núm. registre 04821 
Nom de qui al·lega: Josep Mª Bisbe Fàbregas i Gianna Molin Zanta 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que no s’afecti com a vial part de la finca del carrer Zorrilla, 30. 
 
Proposta de resolució: 
En el planejament vigent, el carrer Rosselló s’estreny en arribar a la cantonada amb el carrer 
Zorrilla, i mentre l’alineació deixa fora d’ordenació la majoria d’edificacions del costat nord 
(obligant a retirar-se en ser substituïdes), l’alineació canvia en arribar a la finca en qüestió per 
evitar d’afectar l’edificació (tan sols la punta del jardí queda afectada). Amb l’entrada en 
funcionament de la Ronda de Ponent el carrer de Rosselló esdevindrà una entrada a la ciutat, i 
per tant, era lògic homogeneïtzar la seva alineació afavorint la major amplada. Tenint en 
compte les singularitats de l’edificació exposades per l’al·legant, el POUM opta per mantenir la 
qualificació vigent (afectant únicament la punta del jardí). L’amplada del carrer és suficient per a 
la circulació en doble sentit, i la major amplada davant el col·legi Gaziel pot afavorir 
l’estacionament temporal a les hores d’entrada i sortida de l’escola. L’edificació quedarà en 
volum disconforme, i en cas de substitució, s’haurà de respectar la nova alineació. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 62 
Núm. registre 04826 
Nom de qui al·lega: Josep Canadell Vives 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que se suprimeixi el SMU-24 a fi de què es respecti l’edificació ja consolidada (que 
correspon a una fàbrica dedicada al suro tan característica de la ciutat) i  construïda 
d’acord amb el planejament vigent d’aleshores . 
Que es respecti la integritat de la finca anul·lant la conversió a zona verda d’una part del 
jardí. 
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Proposta de resolució: 
El SMU-24 té com a objectiu generar un espai públic en el punt més singular del recorregut 
urbà de les rieres de les Comes i Sant Amanç: el de seva confluència. La inclusió de les 
finques a banda i banda de la confluència en un SMU no suposa cap impediment per a que les 
construccions i els usos actuals es mantinguin mentre no s’executi el nou planejament 
mitjançant l’aprovació del Pla de Millora Urbana i el projecte de reparcel⋅lació corresponent, en 
els termes previstos en l’article 102 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. Tampoc suposa cap disminució de l’aprofitament: l’edificabilitat 
atorgada al sector es la suma de les edificabilitats actualment admeses en les diferents 
parcel·les que el composen. El POUM explicita en les disposicions transitòries que la definició 
d’àmbits de planejament derivats és compatible amb el manteniment de les activitats existents.  
 
CONCLUSIÓ: L’al·legació es considera paricalment estimada en la mesura que el POUM 
garanteix el manteniment de les edificacions i activitats actuals fins que la propietat no decideixi 
procedir a la seva substitució.  
 
 
Núm. 63 
Núm. registre 04827 
Nom de qui al·lega: Jose-Ignacio Bech de Careda Serra 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que se suprimeixi el SMU-24 a fi de que es respecti l’edificació ja consolidada i  
construïda d’acord amb el planejament vigent; així com també respectar l’edificabilitat 
actual de la finca afectada i el seu aprofitament urbanístic. 

 
Proposta de resolució: 
El SMU-24 té com a objectiu generar un espai públic en el punt més singular del recorregut 
urbà de les rieres de les Comes i Sant Amanç: el de seva confluència. La inclusió de les 
finques a banda i banda de la confluència en un SMU no suposa cap impediment per a que les 
construccions i els usos actuals es mantinguin mentre no s’executi el nou planejament 
mitjançant l’aprovació del Pla de Millora Urbana i el projecte de reparcel⋅lació corresponent, en 
els termes previstos en l’article 102 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. Tampoc suposa cap disminució de l’aprofitament: l’edificabilitat 
atorgada al sector es la suma de les edificabilitats actualment admeses en les diferents 
parcel·les que el composen. El POUM explicita en les disposicions transitòries que la definició 
d’àmbits de planejament derivats és comptaible amb el manteniment de les activitats existents.  
 
CONCLUSIÓ: L’al·legació es considera paricalment estimada en la mesura que el POUM 
garanteix el manteniment de les edificacions i activitats actuals fins que la propietat no decideixi 
procedir a la seva substitució.  
  
 
Núm. 64 
Núm. registre 04841 
Nom de qui al·lega: Martí Masó i Ribas, Gerard Masó i Ribas i Sara Masó i Ribas 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es rectifiqui el Sector de Millora Urbana SMU 10 Tueda tot incloent l’ús residencial 
com a ús compatible en aquest sector tal i com constava en el PGOU del 1985. 
Que es fixi el sistema de compensació com a únic sistema d’actuació urbanística pel 
SMU 10 Tueda. 
Que es tingui en compte la proposta alternativa d’ordenació del Sector SMU 10 Tueda. 
Que es classifiqui com a sòl urbanitzable SUD 14 la finca ubicada a la Ctra. Girona, 
assignant-li uns usos industrials, comercials i lúdics i un coeficient d’edificabilitat de 
0,3m2st/m2. 
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Proposta de resolució: 
En el planejament vigent, l’àmbit del SMU-10 Tueda de Baix, està qualificat d’indústria urbana, i 
fins a la suspensió de llicències prèvia a la revisió del POUM s’admetia una possible 
reconversió a usos residencials a través d’un Pla Especial, amb una edificabilitat bruta 
d’1m2st/m2. La revisió del POUM ha inclòs totes aquestes peces d’antigues indústries en 
sectors de millora urbana, optant per la reconversió residencial en alguns casos, i optant per la 
reconversió en àrees d’activitats econòmiques netes compatibles amb l’entorn urbà en d’altres 
casos. El criteri que ha determinat l’establiment d’un o altre tipus d’ús ha estat la situació 
estratègica de les peces dins la trama urbana i seva bona accessibilitat. El sector de Tueda es 
troba envoltat de vials que formen part de la xarxa viària bàsica, i per la seva proximitat a la 
futura centralitat de Cala Sants i el Port, constitueix un àmbit idoni per a consolidar-hi una 
d’aquestes àrees d’activitats econòmiques (que inclouen usos terciaris i comercials) que 
afavoreixen la mixicitat d’usos i contribueixi a la centralitat d’aquesta part de la ciutat.  
Aquestes àrees  de centralitat amb activitats econòmiques permeten una coexistència d’usos 
que poden incloure el residencial (sobretot en un cas com el de Tueda, on la diferència de cota 
entre la ronda Joan Casas i el carrer Bourg de Peage, permetria una clara separació entre usos 
residencials i productius). Es proposa admetre l’ús residencial en el sector SMU-10 Tueda, 
sempre i quan el Pla de Millora Urbana garanteixi la bona separació i coexistència entre usos. 
En contrapartida, el SMU-10 es converteix en un sector discontinu que assumeix l’obtenció 
d’espais públics pendents de cessió en l’àmbit del Camí de la Caleta, així com l’obtenció de la 
casa Trachsler com equipament públic. 
Pel que fa al sistema d’actuació establert, cal assenyalar que la consolidació d’àrees de 
centralitat i activitats econòmiques és una prioritat del POUM, per la qual cosa resulta 
plenament justificat preveure que, en cas que el sector no fos desenvolupat per la iniciativa 
privada durant el primer sexenni de vigència del Pla, l’Ajuntament pugui optar per executar-lo 
mitjançant el sistema de reparcel⋅lació en la seva modalitat de cooperació. En conseqüència, 
d’acord amb els criteris establerts en l’article 115.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, procedeix mantenir tant la modalitat de 
compensació com la de cooperació, del sistema de reparce⋅lació, com a alternatives per a 
l’execució del sector, si bé incorporant la precisió temporal abans apuntada.   
En relació amb la proposta d’ordenació que formul⋅len els al⋅legants, cal assenyalar que el 
POUM preveu els paràmetres d’ordenació del sector, que resulten plenament justificats, i que la 
concreció de l’ordenació urbanística de l’àmbit s’haurà de desenvolupar en el Pla de Millora 
Urbana que es tramiti en el seu dia.  
 
Pel que fa a la proposta dels al⋅legants en relació al canvi de classificació d’una finca a 
l’arribada de la carretera de Girona, resulta necessari recordar que, d’acord amb allò que 
estableix 33 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, el POUM ha classificat com a sòl urbanitzable aquells terrenys que es consideren 
necessaris per a garantir el creixement de la població i de l’activitat econòmica del municipi, 
d’acord amb el principi de desenvolupament urbanístic sostenible. En aquest context, el POUM 
té la voluntat de definir uns límits clars per al creixement de Sant Feliu, tot preveient que el límit 
septentrional del nucli urbà estigui marcat per la futura ronda nord, amb l’excepció del sòl ja ara 
qualificat d’equipaments, i d’una part de la futura àrea d’activitats econòmiques de Cubells 
(delimitada per la riera de Sant Pol). La resta de parcel·les romandran com a sòl no 
urbanitzable. 
  
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució.  
 
 
Núm. 65 
Núm. registre 04847 
Nom de qui al·lega: Raul Tomas Lara 
Descripció dels aspectes al·legats: 
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Que s’estudiï la protecció del Sistema Hídric que afecta la finca de “Mas Bagué” de les 
Comes i es considera desmesurada en el seu conjunt, doncs els 25 metres de protecció 
perjudiquen la totalitat de la propietat.  

 
Proposta de resolució: 
Una franja de protecció dels cursos hídrics de 5m a banda i banda és suficient i resulta més 
compatible amb el manteniment de les activitats rurals que molt sovint es desenvolupen a 
proximitat de les rieres.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 66 
Núm. registre 04849 
Nom de qui al·lega: Comercial Metropol S.L. 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

• Admetre l’ús residencial al SMU-10 Tueda de Baix. 
• Fixar com a únic sistema d’actuació urbanística la reparcel·lació per compensació per al 

SMU-10  
• Incorporar una proposta alternativa per a l’ordenació del SMU-10 
• Exloure del SMU-16 Cala Sants la finca de la Carretera de Palamós núm. 52 
• Rectificar la rotonda projectada per tal de no afectar la parcel·la de la carretera de 

Palamós. 
• Elaborar un estudi econòmic i financer del SMU-16 que en garantitzi la viabilitat 
• Excloure l’edifici Joan I del sector del SMU-16 
• Augmentar l’edificabilitat del SMU-16 per sobre de 2m2st/m2 

 
 
Proposta de resolució: 
 
SMU-10 Tueda de Baix 
En el planejament vigent, l’àmbit del SMU-10 Tueda de Baix, està qualificat d’indústria urbana, i 
fins a la suspensió de llicències prèvia a la revisió del POUM s’admetia una possible 
reconversió a usos residencials a través d’un Pla Especial, amb una edificabilitat bruta 
d’1m2st/m2. La revisió del POUM ha inclòs totes aquestes peces d’antigues indústries en 
sectors de millora urbana, optant per la reconversió residencial en alguns casos, i optant per la 
reconversió en àrees d’activitats econòmiques netes compatibles amb l’entorn urbà en d’altres 
casos. El criteri que ha determinat l’establiment d’un o altre tipus d’ús ha estat la situació 
estratègica de les peces dins la trama urbana i seva bona accessibilitat. El sector de Tueda es 
troba envoltat de vials que formen part de la xarxa viària bàsica, i per la seva proximitat a la 
futura centralitat de Cala Sants i el Port, constitueix un àmbit idoni per a consolidar-hi una 
d’aquestes àrees d’activitats econòmiques (que inclouen usos terciaris i comercials) que 
afavoreixen la mixicitat d’usos i contribueixi a la centralitat d’aquesta part de la ciutat.  
Aquestes àrees  de centralitat amb activitats econòmiques permeten una coexistència d’usos 
que poden incloure el residencial (sobretot en un cas com el de Tueda, on la diferència de cota 
entre la ronda Joan Casas i el carrer Bourg de Peage, permetria una clara separació entre usos 
residencials i productius). Es proposa admetre l’ús residencial en el sector SMU-10 Tueda, 
sempre i quan el Pla de Millora Urbana garanteixi la bona separació i coexistència entre usos. 
En contrapartida, el SMU-10 es converteix en un sector discontinu que assumeix l’obtenció 
d’espais públics pendents de cessió en l’àmbit del Camí de la Caleta, així com l’obtenció de la 
casa Trachsler com equipament públic. 
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Pel que fa al sistema d’actuació establert, cal assenyalar que la consolidació d’àrees de 
centralitat i activitats econòmiques és una prioritat del POUM, per la qual cosa resulta 
plenament justificat preveure que, en cas que el sector no fos desenvolupat per la iniciativa 
privada durant el primer sexenni de vigència del Pla, l’Ajuntament pugui optar per executar-lo 
mitjançant el sistema de reparcel⋅lació en la seva modalitat de cooperació. En conseqüència, 
d’acord amb els criteris establerts en l’article 115.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, procedeix mantenir tant la modalitat de 
compensació com la de cooperació, del sistema de reparce⋅lació, com a alternatives per a 
l’execució del sector, si bé incorporant la precisió temporal abans apuntada.   
En relació amb la proposta d’ordenació que formul⋅len els al⋅legants, cal assenyalar que el 
POUM preveu els paràmetres d’ordenació del sector, que resulten plenament justificats, i que la 
concreció de l’ordenació urbanística de l’àmbit s’haurà de desenvolupar en el Pla de Millora 
Urbana que es tramiti en el seu dia.  
 
En relació amb la proposta d’ordenació que formul⋅len els al⋅legants, cal assenyalar que el 
POUM preveu els paràmetres d’ordenació del sector, que resulten plenament justificats, i que la 
concreció de l’ordenació urbanística de l’àmbit s’haurà de desenvolupar en el Pla de Millora 
Urbana que es tramiti en el seu dia. 
 
SMU-16 Cala Sants 
En resposta a l’al·legació s’adjunta l’estudi de viabilitat econòmica del SMU-16 Cala Sants 
resultat d’aplicar els valors indicats en l’Avaluació econòmico-financera del POUM aprovat 
inicialment. L’estudi considera de manera precisa les càrregues derivades de les 
indemnitzacions, entre elles les de les activitats que ressenya l’al·legant.  
El SMU-16 continuarà incloent el bloc Joan I. L’estudi de viabilitat econòmica mostra com el 
sector pot assumir els costos derivats de la inclusió d’aquesta edificació. La substitució del bloc 
Joan I contribuirà a revaloritzar el conjunt del sector, millorant substancialment la seva relació i 
la de tot Sant Feliu amb el front marítim i el nou port.  
Quant a l’edificabilitat de l’àmbit, que l’al⋅legant considera insuficient, cal assenyalar que 
L’edificabilitat bruta resultant és de llarg la més alta de tots els sectors plantejats pel POUM en 
què es genera nova edificabilitat (els sectors que ressenya l’al·legació argumentant que 
superen l’edificabilitat de Cala Sants corresponen a sectors ja consolidats, on es reordena 
l’edificabilitat existent, sense generar-ne de nova), per la qual cosa no té cap fonament sostenir 
que es produeix una discriminació en relació a altres sectors del POUM. A la vista de l’estudi de 
viabilitat, es proposa fixar el sostre màxim edificable en el SMU-16 en 73.500 m2. Superar 
aquest sostre suposaria unes condicions de densitat i de compactació excessives donada la 
superfície del sector. Tal i com posa de manifest l’estudi de viabilitat, el sostre atorgat al SMU-
16 és suficient per a garantir l’equilibri de beneficis i càrregues en el desenvolupament del 
sector. 
En conseqüència, resta acreditat que, en contra del què sosté l’al⋅legant, i als efectes del que 
preveu l’article 112 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, en relació als requisits que han de reunir els polígons d’actuació, l’àmbit de 
planejament delimitat pel POUM garanteix que l’execució del mateix mitjançant un polígon 
d’actuació resulta viable tècnicament i econòmicament , i que concorre en el mateix un equilibri 
respecte dels de beneficis i càrregues derivats del planejament. 
Quant a la parcel·la de la carretera de Palamós núm. 52, resulta procedent excloure-la del 
SMU-16, tot mantenint en relació a la mateixa l’afectació com a sistema viari, amb l’objecte de 
construir en el futur la rotonda, en el que serà un dels principals accessos al nucli central de 
Sant Feliu.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució. 
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Núm. 67 
Núm. registre 04859 
Nom de qui al·lega: Maria Angela Carré Compañó 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’estudiï la protecció del Sistema Hídric que afecta la finca de “Cal Pinotxo” de les 
Comes i es considera desmesurada en el seu conjunt, doncs els 25 metres de protecció 
perjudiquen el cultiu agrícola de la zona i es demana que es mantinguin els 5 metres 
actuals. 

 
Proposta de resolució: 
Una franja de protecció dels cursos hídrics de 5m a banda i banda és suficient i resulta més 
compatible amb el manteniment de les activitats rurals que molt sovint es desenvolupen a 
proximitat de les rieres. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
Núm. 68 
Núm. registre 04860 
Nom de qui al·lega: Maria Angela Carré Compañó 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es reconsideri la nova classificació del sòl no urbanitzable de la finca “Cal Pinotxo” 
del paratge les Comes mantenint-la en el seu estat de sòl agrícola i rural que s’ajusta 
més a la realitat de la zona. 
 

Proposta de resolució: 
La finca forma part de la zona agrícola tradicional al voltant de la riera de les Comes, per la 
qual cosa és procedent incloure-la dins la zona agrícola. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima  l’al·legació. 
 
 
Núm. 69 
Núm. registre 04875 
Nom de qui al·lega: Veïns del barri Tueda 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es considera un error material la desaparició de l’equipament públic previst  en el 
Pla Especial de Can Godó i Tries, doncs no s’ha trobat cap documentació que el 
catalogui com a zona verda. 
Que s’inclogui en el pla d’etapes l’execució del projecte d’urbanització del Parc de les 
Eres tal i com s’hi va comprometre l’ajuntament i l’Institut Català del Sòl. 

 
Proposta de resolució: 
El POUM consolida el caràcter d’espai públic del Parc de les Eres i mitjançant la definició del 
SMU14 que inclou les cases de la cantonada dels carrers de les Eres i de Muntanyès introdueix 
els mecanismes de gestió que permetin obtenir com a sòl públic la totalitat del parc.  
El POUM reintroduirà l’equipament contemplat en el projecte del parc i que desaparegué del 
planejament arran de la mapificació de 1999.  
El POUM no intervé en la concreció dels projectes d’urbanització dels espais públics, ni 
programa amb detall els plans d’inversions anuals en millores de l’espai públic en el marc dels 
quals cal preveure la finalització de la urbanització del parc de les Eres.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació en els termes de la proposta de resolució. 
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Núm. 70 
Núm. registre 04882 
Nom de qui al·lega: Maria Rosa Portas Puget 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’estudiï la protecció del Sistema Hídric que afecta la parcel·la 6 del polígon 3 de 
les Comes i es considera desmesurada en el seu conjunt, doncs els 25 metres 
qualificats anul·len gran part de la superfície destinada a cultiu.  
 

 
Proposta de resolució: 
Una franja de protecció dels cursos hídrics de 5m a banda i banda és suficient i resulta més 
compatible amb el manteniment de les activitats rurals que molt sovint es desenvolupen a 
proximitat de les rieres. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
Núm. 71 
Núm. registre 04883 
Nom de qui al·lega: Maria Rosa Portas Puget 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que les seves finques del polígon 3, parcel·la 6, i del polígon 2, parcel·la 28 del paratge 
de les Comes segons el nou POUM queden recalificades de sòl forestal mentre el 
cadastre de la propietat les classifica de sòl agrícola. 

 
Proposta de resolució: 
Les finques formen part de la zona agrícola tradicional al voltant de la riera de les Comes, per 
la qual cosa és procedent incloure-les dins la zona agrícola. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 72 
Núm. registre 04889 
Nom de qui al·lega: Joaquim Garbera i Puche 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que la finca emplaçada en el C/Cabanyes nº51 quedi inclosa dins la subzona (a) de la 
Zona 6 aplicant el mateix criteri urbanístic i amb la mateixa base jurídica i tècnica que 
han portat a incloure les finques relacionades en l’àmbit de regulació esmentat. 

 
Proposta de resolució: 
L’ajust de les línies divisòries entre les diverses subzones 6 d’alineació a vial tenen com a únic 
criteri adaptar aquestes línies divisòries als límits parcel·laris. Tenint en compte que part de la 
parcel·la de l’al·legant es troba a menys de 12m (profunditat edificable) de l’avinguda Canàries 
(que per la seva amplada justifica la qualificació 6a) es considera que l’esmentada parcel·la es 
pot incloure dins la subzona 6a. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 73 
Núm. registre 04890 
Nom de qui al·lega: Raquel Fernandez Escortel 
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Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent propietari de la finca situada a la zona de Pedralta, disseminat afores 65, 
aquesta hauria de constar dins el catàleg de masies i cases rural doncs l’antiguitat de 
les edificacions és anterior a l’any 1960. 

 
Proposta de resolució:  
Tenint en compte que es tracta en part d’unes edificacions consolidades des de fa anys, però 
que no presenten un valor arquitectònic o paisatgístic, i que no estan vinculades a activitats 
rurals, s’inclou l’habitatge principal en el catàleg de Masies dins el tipus B. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 74 
Núm. registre 04921 
Nom de qui al·lega: Pere Luque Mates  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Modificar els paràmetres del SUD-05 Mas Cabanyes Sud, augmentant l’edificabilitat a 
0,2 m2st/m2, limitant el nombre d’habitatges a cinc i especificant que bona part del 
sostre es destinarà a un equipament geriàtric privat.  

 
Proposta de resolució: 
Les residències geriàtriques són dotacions que esdevindran cada vegada més necessaris en 
els propers anys. El sector de Mas Cabanyes Sud pot ser un bon emplaçament per a ubicar-hi 
una residència geriàtrica. Els paràmetres del sector s’adapten per facilitar-hi la implantació 
d’aquesta dotació.  
L’edificabilitat bruta s’augmenta a 0,2 m2st/m2.  
El nombre màxim d’habitatges serà de 5 i el sostre màxim residencial serà de 2.000 m2. La 
resta de sostre es destinarà  a usos dotacionals, admetent explícitament l’ús per a residència 
geriàtrica. Aquestes dotacions s’hauran d’emplaçar en el sòl marcat com a edificable en els 
plànols d’ordenació O-03. Malgrat la construcció de les dotacions, el sector resta subjecte a la 
cessions de sòl per a equipament públic establertes en els paràmetres del sector.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació en els termes de la proposta de resolució. 
 
 
Núm. 75 
Núm. registre 04929 
Nom de qui al·lega: Narcís Salvatella i Vila, en representació d’AGGLOTAP 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent propietari de la finca del C/ Camís 15-19, s’admeti l’ús residencial en el 
sector SMU-27 Agglotap. 

 
Proposta de resolució: 
En el planejament vigent, l’àmbit del SMU-27 Agglotap, està qualificat d’indústria urbana, i fins 
a la suspensió de llicències prèvia a la revisió del POUM s’admetia una possible reconversió a 
usos residencials a través d’un Pla Especial, amb una edificabilitat bruta d’1m2st/m2. La revisió 
del POUM ha inclòs totes aquestes peces d’antigues indústries en sectors de millora urbana, 
optant per la reconversió residencial en alguns casos, però optant per la reconversió en àrees 
d’activitats econòmiques netes compatibles amb l’entorn urbà en d’altres casos. El criteri 
discriminant ha estat la situació estratègica de les peces dins la trama urbana i seva bona 
accessibilitat. El sector d’Agglotap té una bona accessibilitat a través d’un dels vials més 
estructurants i amb major capacitat viària que creuen Sant Feliu de nord a sud, i ocupa una 
posició neuràlgica al cor del nucli urbà. Aquest sector constitueix, doncs, una bona peça per a 
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consolidar-hi una d’aquestes àrees d’activitats econòmiques (que inclouen usos terciaris i 
comercials) que afavoreixen la mixicitat d’usos. No es considera, doncs, oportú admetre-hi l’ús 
d’habitatge. El sector així definit té, doncs, la consideració de sòl urbà consolidat i no comporta 
cessions. 
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
Núm. 76 
Núm. registre 04944 
Nom de qui al·lega: Josep Pi i Martínez 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’elimini el SMU-23, classificant la finca propietat  “Destilerías Bonet S.A.” com a 
sòl urbà consolidat i atorgant-li la clau 5b o subsidiàriament, admetre-hi l’ús industrial. 
En cas de no eliminar el sector, subdividir-lo en dos d’acord amb les propietats existents 
i definir el tractament que s’haurà de donar a les rieres.  

 
Proposta de resolució: 
En el marc de la voluntat del POUM de contribuir a la transformació dels trams urbans de les 
rieres de les Comes i de Sant Amanç en passeigs urbans, el SMU-23 té per objectiu generar un 
espai públic vinculat a la riera de Sant Amanç que contribuiria a la requalificació ambiental 
d’aquesta part de l’Eixample i podria establir diverses relacions amb els edificis d’equipaments 
adjacents al sector.  
La inclusió de les finques a banda i banda de la riera en un SMU no suposa cap impediment 
per a que les activitats actuals es mantinguin mentre no s’executi el nou planejament mitjançant 
l’aprovació del Pla de Millora Urbana i el projecte de reparcel⋅lació corresponent, en els termes 
previstos en l’article 102 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol. Tampoc suposa cap disminució de l’aprofitament: l’edificabilitat atorgada 
al sector es la suma de les edificabilitats actualment admeses en les diferents parcel·les que el 
composen. 
Sens perjudici de l’exposat, per tal de facilitar el manteniment de les activitats existents, el 
SMU-23 es divideix en dos subsectors que podran ser desenvolupats separadament. 
El tractament a donar als espais públics i entre ells a la riera haurà de ser precisat en el 
moment que es redacti el Pla de Millora Urbana, atès que es tracta d’una determinació relativa 
a obres d’urbanització que no és pròpia del planejament general.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment  l’al·legació en els termes de la proposta de resolució. 
 
 
Núm. 77 
Núm. registre 04949 
Nom de qui al·lega: Nieves Artajo de No 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’admeti l’ús residencial a l’immoble propietat de la “Sociedad Estatal de Correos 
yTelégrafos, S.A.” ubicat al C/Girona nº15, qualificant-lo amb la clau 5b, que admet 
també usos d’oficines.   

 
Proposta de resolució: 
L’edifici ocupat per Correus ocupa un emplaçament idoni per al manteniment d’un equipament 
al cor del centre històric. Aquest equipament podria coexistir amb usos d’habitatge en plantes 
superiors. Però per fer possible aquesta coexistència és necessari la signatura d’un conveni 
entre l’Ajuntament i Correus abans de procedir a la requalificació de la finca.  
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
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Núm. 78 
Núm. registre 04953 
Nom de qui al·lega: Angel Trullen Catala 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que no es faci efectiva la transformació del sòl del bloc III Llevant de la Urbanització 
Mariner que ostenta la qualificació de zona verda a zona d’equipaments. 
Que es mantingui el camí que discorre per la finca. 
Que es recuperi de la finca “Club Urclar” la classificació de zona verda pels jardins que 
s’ubiquen als llindars Est i Oest de la mateixa. 

 
Proposta de resolució: 
El POUM no ha tingut cap voluntat de modificar l’ordenació urbanística de la urbanització 
Mariner. La qualificació del Xalet Cases com a equipament responia a la voluntat de 
l’Ajuntament de garantir la seva preservació patrimonial. Atès el compromís de la comunitat de 
propietaris de garantir-ne el manteniment i de destinar-lo a un ús comunitari, es proposa 
restablir la qualificació que tenia en el planejament vigent: Zona 4 de conjunts especials. 
El POUM no ha ampliat cap zona verda pública ni ha suprimit cap camí respecte al Pla General 
del 1985 i a la Mapificació del 1999.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució. 
 
 
Núm. 79 
Núm. registre 04959 
Nom de qui al·lega: Josefa Sais Ribot i Maria Sais Ribot 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’estudiï la protecció del Sistema Hídric que afecta la finca “La Parrota” i es 
considera desmesurada en el seu conjunt doncs els 25 metres qualificats anul·len gran 
part de la superfície destinada a hortes.  

 
Proposta de resolució: 
Una franja de protecció dels cursos hídrics de 5m a banda i banda és suficient i resulta més 
compatible amb el manteniment de les activitats rurals que molt sovint es desenvolupament a 
proximitat de les rieres.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 80 
Núm. registre 04964 
Nom de qui al·lega: Miquel Esteba Caireta 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que per compensar l’afectació a vial del front edificat del passeig Rius i Calvet es 
permeti edificar fins a quatre plantes o incrementar de 3 metres la profunditat edificable.  

 
Proposta de resolució: 
Les actuals condicions d’edificació de la zona 1a no són cap impediment per a la substitució de 
l’edificació malgrat l’afectació de vialitat.  
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
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Num.81 
Núm. registre 04983 
Nom de qui al·lega: Comunitats de propiestaris SALTER, la Caleta del Sol i Paher. 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que no es faci efectiva la proposta del nou POUM que destina la finca d’equipaments de 
l’antic escorxador municipal, inclòs fins ara en el Sector “Camí de la Caleta”, a la 
construcció d’habitatges. 

 
Proposta de resolució: 
La proposta del POUM de reconvertir l’antic escorxador admetent-hi l’ús d’habitatge, tot 
mantenint-hi una part de sòl d’equipament, s’inscrivia en la voluntat d’augmentar la densitat i 
consolidar el caràcter urbà del conjunt de Sant Pol dins el municipi de Sant Feliu. Els 
equipaments previstos en el POUM són els suficients tant des del punt de vista quantitatiu 
(superen els estàndards de referència), com de distribució dins el municipi (tenint en compte la 
seva baixa densitat i el pes de la població estacional, Sant Pol disposa del sòl d’equipament 
adequat), per la qual cosa la disminució del sòl d’equipament a l’escorxador era perfectament 
assumible i es compensava en d’altres àrees de la ciutat. Tot i així, ateses les nombroses 
al·legacions demanant el manteniment de l’antic Escorxador íntegrament com equipament, i 
atès que si se’l destina a un tipus d’equipament adequat també pot contribuir amb aquesta 
qualificació a conferir major centralitat al sector, es proposa acceptar l’al·legació. 
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 82 
Núm. registre 04984 
Nom de qui al·lega: Antonio Domingo i Jordi Gómez Valls 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que no es faci efectiva la proposta del nou POUM que destina la finca d’equipaments de 
l’antic escorxador municipal, inclòs fins ara en el Sector “Camí de la Caleta” a la 
construcció d’habitatges. 

 
Proposta de resolució: 
La proposta del POUM de reconvertir l’antic escorxador admetent-hi l’ús d’habitatge, tot 
mantenint-hi una part de sòl d’equipament, s’inscrivia en la voluntat d’augmentar la densitat i 
consolidar el caràcter urbà del conjunt de Sant Pol dins el municipi de Sant Feliu. Els 
equipaments previstos en el POUM són els suficients tant des del punt de vista quantitatiu 
(superen els estàndards de referència), com de distribució dins el municipi (tenint en compte la 
seva baixa densitat i el pes de la població estacional, Sant Pol disposa del sòl d’equipament 
adequat), per la qual cosa la disminució del sòl d’equipament a l’escorxador era perfectament 
assumible i es compensava en d’altres àrees de la ciutat. Tot i així, ateses les nombroses 
al·legacions demanant el manteniment de l’antic Escorxador íntegrament com equipament, i 
atès que si se’l destina a un tipus d’equipament adequat també pot contribuir amb aquesta 
qualificació a conferir major centralitat al sector, es proposa acceptar l’al·legació. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
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Núm. 83 
Núm. registre 05014 
Nom de qui al·lega: Manela Blázquez i Boya 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que se suprimeixin les afectacions degudes a l’Eixamplament del carrer del Doctor 
Rovira o que com a mínim no es modifiqui el traçat incrementant l’afectació que ja té la 
finca de la Sra. Vendrell. 

 
Proposta de resolució: 
El carrer del Doctor Rovira no forma part de la xarxa viària estructurant de Sant Feliu, i tenint en 
compte que el Pla Parcial d’Enamorats ni tan sols preveu la seva continuat com a carrer rodat a 
l’altra banda de la riera de les Comes, mantenir les afectacions en aquest carrer no és 
necessari. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 84 
Núm. registre 05019 
Nom de qui al·lega: Urclar S.A. 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que referent a les finques propietat de la societat Urclar, dins la Urbanització Mariner on 
s’ubiquen les instal·lacions del “Club Urclar”;  
S’acordi qualificar l’edificació de la finca A com equipament privat i els jardins de la 
mateixa com espai lliure privat.  
S’acordi qualificar la finca B com equipament privat d’ús esportiu, no incloent-la en la 
finca de la Comunitat de Propietaris PAER. 
S’acordi qualificar la finca C com equipament privat d’ús esportiu.  

 
Proposta de resolució: 
El POUM no ha tingut cap voluntat de modificar l’ordenació urbanística de la urbanització 
Mariner.  
La qualificació de la Casa Cases com a equipament responia a la voluntat de l’Ajuntament de 
garantir la seva preservació patrimonial. Atès el compromís de la comunitat de propietaris de 
garantir-ne el manteniment i de destinar-lo a un ús comunitari, es proposa restablir la 
qualificació que tenia en el planejament vigent: Zona 4 de conjunts especials. 
Òbviament, el POUM no ha canviat la qualificació de cap finca d’equipament privat a zona 
d’apartaments. La finca on s’ubica la piscina ja està qualificada com a zona d’apartaments tant 
en el Pla del 85, com en la Mapificació del 99. No obstant, en tractar-se d’un parcel·la del tot 
desvinculada dels apartament PAHER adjacents, i atès el seu destí actual com a equipament 
esportiu, es proposa que el POUM la qualifiqui com equipament privat, d’acord amb la sol⋅licitud 
de l’al⋅legant. 
El POUM, en la seva aprovació inicial havia suprimit la distinció entre equipaments públics i 
privats en els plànols d’ordenació. Es procedirà a restablir aquesta distinció, i per tant, els 
equipaments privats dins la urbanització Mariner es reconeixeran com a tals.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació en els termes de la proposta de resolució.  
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Núm. 85 
Núm. registre 05020 
Nom de qui al·lega: Janek Betcher, Antoni Salanova, Angel Trullen Catala, Mª Dolors 
Cuquerella, Santiago Esteve Pardo, David Manchon, Fernando Cardona Hernandez, Ana Mª 
Clavero i Francesc López. 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent propietaris de les finques de la Urbanització Mariner demanen que es 
rectifiqui el nom de “PA-06 Manso Miomi” passant-se a denominar “PA-06 Urbanització 
Mariner”. 
Que es modifiqui la contradicció existent entre el text de les Normes Urbanístiques i els 
plànols adjunts al POUM, en el sentit que les úniques cessions que s’exigeixen al 
“Manso Miomi” són les referides a equipament i espais lliures. 

 
Proposta de resolució: 
El nom del polígon d’actuació serà PA-11 Urbanització Mariner 
La cessió de la vialitat es considerava òbvia en els objectius del polígon d’actuació. Davant de 
l’al·legació, s’explicitarà en el text, ja que no és objectiu del POUM afavorir l’aparició de 
complexos inmobiliaris privats.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació. 
 
 
Núm. 86 
Núm. registre 05033 
Nom de qui al·lega: Francesc de Paula Adrià Casas 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es mantingui l’ordenació vigent en l’àmbit del SMU-01 o que en cas de mantenir-se 
el sector de millora urbana, es justifiqui la seva viabilitat econòmica i que tenint en 
compte que una part de l’àmbit correspon a sòls que  l’Ajuntament ja va obtenir per 
cessió mitjançant un conveni amb l’al·legant de 1985, aquest fet es tingui en compte en 
la reparcel·lació. 

 
Proposta de resolució: 
S’acompanya estudi de viabilitat econòmica del sector modificat, tenint en compte  l’exclusió de 
la finca de la cantonada entre la carretera de Girona i el carrer del Canigó, i la reducció del 
nombre de places d’aparcament a 450. 
D’altra banda, pel que fa a l’al⋅legació relativa als terrenys titularitat de l’Ajuntament inclosos en 
l’àmbit, cal assenyalar que el projecte de reparcel⋅lació que en el seu dia es formuli haurà de 
tenir en compte el títol jurídic mitjançant el qual l’Ajuntament va adquirir els terrenys, en els 
termes i als efectes previstos en els apartats 3 i 4 de l’article 120 del Text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 87 
Núm. registre 05039 
Nom de qui al·lega: Francesc de Paula Adrià Casas 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’exclogui la finca de la Carretera de Sant Pol núm. 67 del SMU-16 Cala Sants i 
que en cas d’absoluta necessitat, només s’afectés la punta del jardí d’acord amb el 
plànol que s’adjunta, i que la inclusió d’aquesta part dins el sector no representi cap 
càrrega econòmica per a l’al·legant. 
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Proposta de resolució: 
La finca en qüestió es troba fora del sector de Cala Sants en el planejament vigent. La seva 
inclusió en l’àmbit responia a la voluntat de garantir que el desviament de la carretera a Sant 
Pol es pogués fer amb un gir concret que podria afectar la parcel·la en qüestió. En la mesura 
que el desviament d’aquesta carretera es deixa més obert, per tal que sigui el Pla de Millora 
Urbana el que el defineixi, no és necessari incloure tota la parcel·la dins el SMU-16. En canvi, 
una petita porció del jardí sí que podria quedar afectada, ja que de no ser així es limitaria molt 
la possibilitat de canviar l’actual traçat de la carretera de Sant Pol. 
En la mesura que el SMU-16 és viable econòmicament, tal i com demostra l’estudi adjunt,  la 
inclusió d’aquesta porció de jardí dins del sector no suposarà cap perjudici econòmic per a 
l’al·legant, que serà degudament indemnitzat. Tots els accessos a la finca seran òbviament 
restablerts a càrrec del sector. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 88 
Núm. registre 05039 
Nom de qui al·lega: Francisca Pascual Roselló 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’exclogui la finca de la carretera de Sant Pol núm. 47 del SMU-16 de Cala Sants.  
 
Proposta de resolució: 
La finca en qüestió ja està inclosa en el Sector de Cala Sants en el planejament vigent. 
L’exclusió d’aquesta finca faria molt difícil desviar l’actual traçat de la carretera de Sant Pol, per 
la qual cosa és important mantenir-la en el sector. Ara bé, la inclusió de la finca en el sector no 
implica l’enderroc de l’edificació, que es podrà mantenir sempre que no sigui incompatible amb 
l’ordenació proposada pel Pla de Millora Urbana. 
 
CONCLUSIÓ: L’al·legació es considera parcialment estimada, en la mesura que la inclusió de 
la finca en el SMU-16 no implica l’enderroc de l’edificació. 
 
 
Núm. 89 
Núm. registre 05039 
Nom de qui al·lega: Maria Genohé Barnés i Joan Ferrer Morató, com a presidents de les 

Associacions de Veïns de Tueda i del Molí de Vent.  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

L’associació de Veïns de Tueda i l’associació de veïns Molí de Vent demanen que es 
retiri la revisió del POUM o com a mínim es procuri fer amb el consens de tots els 
afectats. 

 
Proposta de resolució: 
L’esmena a la totalitat a la revisió del POUM formulada per aquesta al·legació no conté cap 
argumentació ni cap proposta alternativa que la sostingui. La revisió del POUM s’està fent 
seguint àmpliament els requisits de participació ciutadana que requereix la llei i amb una 
màxima voluntat de consens. 
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
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Núm. 90 
Núm. registre 05061 
Nom de qui al·lega: Joan Mompó Sicart  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que tenint en compte la diferència de cota existent entre el carrer de les Voltes i 
l’Avinguda Juli Garreta es permeti aixecar una planta més a la finca núm. 20 de l’av. Juli 
Garreta. 

 
Proposta de resolució: 
El POUM no pot adaptar la normativa per donar solucions particulars a parcel·les concretes. El 
carrer de les Voltes és un carrer estret d’origen medieval i l’alçada de planta baixa i dos pisos 
és escaient. Ajustar les condicions d’edificació de parcel·les concretes sempre és possible 
mitjançant la tramitació d’un pla de millora urbana d’ordenació volumètrica que no implica la 
modificació del POUM.  
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 91 
Núm. registre 05106 
Nom de qui al·lega: Joan Ribas Llopart  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’inclogui en el Sector SUD-02 Mas Cabanyes Nord només les parcel·les que tenen 
front al C/Josep Tarradellas, mantenint l’edificabilitat de 20 cases en la zona proposada 
pel nou POUM. 
Que en cas de desestimar-se l’anterior, es proposa mantenir les 20 cases traient del 
sector part de les parcel·les. 
Que en cas de desestimar-se ambdues, es proposa incrementar l’edificabilitat del sector 
permetent la construcció de 40 cases. 

 
Proposta de resolució: 
El SUD-02 té la mateixa edificabilitat (0,1 m2st/m2) que els sectors de sòl urbanitzable situats al 
turó de Gustinoi que no tenen càrregues singulars. Es tracta d’una edificabilitat baixa, 
plenament justificada per les fortes pendents i el valor ambiental i paisatgístic del turó, amb 
vocació d’esdevenir el futur pulmó verd de Sant Feliu, frenant la proliferació d’urbanitzacions en 
aquest àmbit. Aquesta baixa edificabilitat en cap cas dificulta la viabilitat del sector, perquè les 
càrregues són nul·les, ja que el futur sòl edificable fins i tot ja té accés i serveis. Atenent, però, 
als ajustos d’edificabilitat que s’han produït en sectors similars arran del procés d’informació 
pública, es proposa fixar l’edificabilitat bruta del SUD-02 en 0,15 m2st/m2. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment  l’al·legació.  
 
 
Núm. 92 
Núm. registre 05125 
Nom de qui al·lega: Margarita Donatiu Termes i Victoria Donatiu Termes 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’exclogui del SMU-15 Carretera de Tossa la finca de la plaça de l’Empordà 1 i 2.  
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Proposta de resolució: 
La finca en qüestió es troba afectada de vial en el planejament vigent per l’alineació del carrer 
de Cubies. El POUM no modifica aquesta afectació, simplement incloïa la finca dins un sector 
de millora urbana per desencallar els problemes de gestió pendents en el municpi, la qual cosa 
era un dels criteris de la revisió del POUM. Certament, el canvi d’alineació de la casa en 
qüestió no és una urgència estructurant a nivell de ciutat, ja que només implica un 
estrangulament (important, això sí) d’un tram de vorera del carrer de Cubies, eix de connexió 
entre la Rambla Generalitat i el port. El POUM, per tant, manté l’alineació per a l’eixamplament 
del carrer, però deixant la finca fora de qualsevol àmbit de planejament derivat. 
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 93 
Núm. registre 05145 
Nom de qui al·lega: Iñaki Elizalde Portabella i Joan Barceló i Padrosa 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que se subdivideixi el sector SMU-11 Mascanada Ponent, perquè l’al·legant pugui 
desenvolupar la seva part del sector de forma autònoma. 
Que es pugui desenvolupar l’edificació amb ús residencial.  

 
Proposta de resolució: 
La subdivisió del SMU-11 és positiva en termes de gestió. La meitat nord del sector està 
ocupada per Mundial Cork, una empresa que en els darrers anys ha modernitzat les seves 
instal·lacions, i que per tant no és previsible que impulsi la renovació del sector en els propers 
anys.  Serà, doncs, positiu que la part sud del sector, d’unes dimensions suficients per ser 
ordenat i desenvolupat de forma autònoma, es pugui transformar abans.  
En el planejament vigent, l’àmbit del SMU-11 està qualificat d’indústria urbana, i fins a la 
suspensió de llicències prèvia a la revisió del POUM s’admetia una possible reconversió a usos 
residencials a través d’un Pla Especial, amb una edificabilitat bruta d’1m2st/m2. La revisió del 
POUM ha inclòs totes aquestes peces d’antigues indústries en sectors de millora urbana, 
optant per la reconversió residencial en alguns casos, però optant per la reconversió en àrees 
d’activitats econòmiques netes compatibles amb l’entorn urbà en d’altres casos. El criteri 
discriminant ha estat la situació estratègica de les peces dins la trama urbana i seva bona 
accessibilitat. El sector de Mascanada Ponent té una accessibilitat immillorable una vegada 
entri en funcionament la Ronda de Ponent, ocupa una posició privilegiada com a nova façana 
urbana de la ciutat i presenta unes dimensions adequades per acollir activitats productives. 
Aquest sector constitueix, doncs, una bona peça per a consolidar-hi una d’aquestes àrees 
d’activitats econòmiques (que inclouen usos terciaris i comercials) que afavoreixen la mixicitat 
d’usos dins la ciutat. Atès que els paràmetres del sector impliquen cessions de sòl, tot i 
mantenir usos ja admesos en el planejament vigent, es proposa un augment de l’edificabilitat 
bruta fins a 1,2 m2st/m2.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació.  
 
 
Núm. 94 
Núm. registre 05183 
Nom de qui al·lega: Joan Faz Ximinis 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Aporta informació addicional a l’al·legació nº48 registre  04830. 
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Proposta de resolució: 
Idèntica a l’al·legació nº 48. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 95 
Núm. registre 05202 
Nom de qui al·lega: Ramón López Mesas 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que el POUM retiri la qualificació de forestal de la parcel·la 8 del polígon 2 de les 
Comes així com que revisi el Sistema Hídric de estableix una protecció de 25 metres de 
costat per la  riera les Comes i això afecta plenament la propietat. 

 
Proposta de resolució: 
La finca forma part de la zona agrícola tradicional al voltant de la riera de les Comes, per la 
qual cosa és procedent incloure-les dins la zona agrícola. 
Una franja de protecció dels cursos hídrics de 5m a banda i banda és suficient i resulta més 
compatible amb el manteniment de les activitats rurals que molt sovint es desenvolupen a 
proximitat de les rieres. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 96 
Núm. registre 05208 
Nom de qui al·lega: Ferran Martín Bou 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que es convoqui en Ple Extraordinari on s’acordi la pròrroga del termini per presentar 
al·legacions en 10 dies hàbils més, (fins el 17 de maig d’enguany), tal i com es van 
comprometre durant la reunió celebrada el dimarts 3 de maig en motiu del seguiment del 
POUM. 

 
Proposta de resolució: 
El període d’informació pública ha estat prorrogat. 
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 97 
Núm. registre 05211 
Nom de qui al·lega: Tomás Falcó Minguell i Asunción Ramos Vicente 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que es procedeixi a clarificar en el POUM la característica i longitud del C/Montjoi així 
com que es requalifiquin les cases de costat de muntanya del C/St. Elm i específicament 
el terreny de la finca ubicada C/Montjoi 1-3 almenys com a subzona 5a. 

 
Proposta de resolució: 
El carrer Montjoi es mantindrà com a vial públic fins al límit de l’última finca amb accés per 
aquest carrer. 
La revisió del POUM ha procurat amb diverses mesures contribuir a la millora del paisatge urbà 
de Sant Feliu. Per més que en el passat hagin aparegut edificacions amb alçades excessives, 
aquesta tendència no es pot promoure. La qualificació de zona 5c, que permet una alçada 
màxima de planta i pis, és escaient per les característiques del carrer Sant Elm. 
  

CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació.  
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Núm. 98 
Núm. registre 05260 
Nom de qui al·lega: Maria Riera Plana 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que no es confereixi nova edificabilitat a la parcel·la núm 12-A del carrer Rafael Masó.  
 
Proposta de resolució: 
El POUM no ha incrementat l’edificabilitat de cap parcel·la del carrer Rafael Masó.  
 
CONCLUSIÓ: L’al·legació es considera estimada en la mesura que el POUM no ha variat les 
edificabilitats en el carrer Rafael Masó. 
 
 
Núm. 99 
Núm. registre 05278 
Nom de qui al·lega: Gemma Bravo Busquet 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que essent copropietària de la finca del C/ de la Torre  nº3 es procedeixi a la correcció 
material del POUM pel què fa al plànol O-01 en què la finca en qüestió hi apareix 
incorrectament afectada. 
Que s’apliqui la mateixa modificació al “Pla Especial de Millora Urbana del Front Marítim 
del Passeig Rius i Calvet”. 
 

Proposta de resolució: 
Les alineacions del carrer de la Torre no afecten cap de les finques d’aquest carrer. La revisió 
del POUM no ha consistit en actualitzar la base cartogràfica de referència, que en alguns punts 
presenta divergències respecte a la realitat construïda. Ara bé, en el carrer de la Torre no 
s’observen alteracions substancials.  
 
CONCLUSIÓ:  Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 100 
Núm. registre 05285 
Nom de qui al·lega: Nicolas Siebauer 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent propietari de la finca amb referéncia cadastral 2547702, aquesta passi a 
tenir un ús mixte, hoteler en el subsól per a ubicar-hi un aparcament i residencial a la 
planta baixa i primera. 

 
Proposta de resolució: 
Idèntica a l’al·legació 4. Es defineix un nou Sector de Millora Urbana (SMU-09 Hotel Eden Roc) 
que, tot mantenint l’edificabilitat de la parcel·la, permeti regular l’ordenació volumètrica de la 
futura edificació damunt l’aparcament sol·licitat, així com els accessos a aquest. El projecte 
tècnic s’ha de presentar en forma de Pla de Millora Urbana un cop aprovat el POUM. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 101 
Núm. Registre: 05295 
Nom de qui al·lega: Isidre Ferrer Mateo i Lourdes de Sanjosé Llongueras 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Augment edificabilitat al sector SMU-08 Huguet sud, fins a 1,7 m2st/m2. 
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Proposta de resolució: 
Els límits del sector SMU Huguet Sud s’ajustaran a una única parcel·la, la de l’al·legant, en la 
mesura que les seves dimensions són suficients per a garantir una bona ordenació de l’interior 
de l’illa i una bona integració de la finca adjacent amb valor patrimonial, encara que es quedi 
fora del sector. El SMU-08 manté exactament l’edificabilitat que el planejament vigent li atorga. 
No suposa, doncs, cap pèrdua d’aprofitament. La raó de ser del SMU és garantir que quan els 
propietaris procedeixin a la reconversió d’usos, aquesta es farà des d’una visió de conjunt de la 
mansana i contribuint a requalificar la cruïlla dels carrers Huguet i Sant Adolf. El tractament de 
les naus construïdes recentment serà el Pla de Millora Urbana el que el defineixi.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució. 
 
 
Núm. 102 
Núm. registre 05308 
Nom de qui al·lega: John Lindon Palmer i Patricia Langdon-Davies 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es rectifiqui el nou POUM a fi que es permeti en el SMU-19 desenvolupar un pla 
especial d’usos mixtes residencial i hotel que inclogui només les dues finques propietat 
dels al·legants.  
Que si les finques es venguessin per separat es pugui desenvolupar-se el SMU 19 com 
fins ara. 
 

Proposta de resolució: 
Per tal de facilitar la transformació d’aquest àrea, el sector es subdivideix en dos per 
flexibilitzar-ne la gestió. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 103 
Núm. registre 05354 
Nom de qui al·lega: Josep Almar Pujol 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’estudiï la nova classificació del sòl de la parcel·la 14 del polígon 2 de les Comes 
per tal de que quedi com a sòl agrícola tal com reflecteix el cadastre, ja que actualment 
es cultiva i s’hi viu. 

 
Proposta de resolució: 
La finca forma part de la zona agrícola tradicional al voltant de la riera de les Comes, per la 
qual cosa és procedent incloure-les dins la zona agrícola. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 104 
Núm. registre 05355 
Nom de qui al·lega: Josep Almar Pujol 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es reconsideri la protecció del Sistema Hídric dels baixant pluvials a fi de fer 
efectiva la realització de projectes ecològics i la futura continuïtat de l’activitat agrícloa 
de la parcel·la 14 del polígon 2 de les Comes. 
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Proposta de resolució:  
Una franja de protecció dels cursos hídrics de 5m a banda i banda és suficient i resulta més 
compatible amb el manteniment de les activitats rurals que molt sovint es desenvolupen a 
proximitat de les rieres. 
En el cas d’alguns petits torrents laterals a la riera de les Comes i plenament integrats en 
explotacions agrícoles històriques, en la mesura que el torrent constitueix la part central de 
l’explotació, s’ha considerat més oportú incloure la totalitat de les parcel·les en la zona agrícola, 
en lloc d’incloure aquests torrents en el sistema hídric.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 105 
Núm. registre 05364 
Nom de qui al·lega: Jordi Buscarons Gay 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’exclogui de les reserves i cessions de sòl tot el sector nord de SMU-11 perquè ja 
està totalment consolidat. I que no s’especifiqui en el sector sud els percentatges de 
cessions que han de comportar, si no que ho defineixi el projecte que s’ha de realitzar 
en el sector, el qual ha de ser desenvolupat per l’Ajuntament. 

 
Proposta de resolució: 
Convé que el POUM determini les cessions a les que han d’estar subjectes els  sectors de 
Millora Urbana, per tal que existeixi una coherència i equitat entre els diferents sectors del 
municipi. Es mantenen, doncs, unes cessions del 15%, a més de les corresponents a vialitat, 
en el SMU-11. En contrapartida a aquestes cessions, l’edificabilitat s’augmenta fins a 1,2 
m2st/m2, per afavorir la implantació de noves activitats econòmiques d’alt valor afegit. 
Atès que la part nord del sector està consolidada per una activitat compatible amb els usos 
proposats pel sector, es procedeix a subdividir-lo en dos, permetent un desenvolupament 
autònom de la part sud del sector.  
  

CONCLUSIÓ: L’al·legació es considera parcialment estimada, en la mesura que es 
disminueixen les cessions i s’incrementa l’edificabilitat. 
 
 
Núm. 106 
Núm. registre 05380 
Nom de qui al·lega: Juan José Manzano Esteban, Mª Dolores Castro Elvira, Pedro Montiel 
Montiel, Alfonso Gutierrrez Sanz, Esther Calloll Perez, Jordi Ladrón Cornejo, Blai Palacios 
Enríqiez, Ester Lloveras Vergés, José Morante Segovia, Carmen Amate García, Àngel 
Canyigueral Barnés, Carme Cuchillo Liébana, Jesus Fernández Bort. 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’estudiï l’alçada màxima de tota la mansana del Sector de Millor Urbana –26 Joan 
Bordàs a fi que no sobrepassi les tres plantes  (pb+2) en tots els carrers, tot respectant 
la superfície prevista com espai lliure dels sector. 
Que la urbanització del sector tingui en compte que el tractament dels carrers haurà 
d’estar en concordància amb el donat al carrer F. Campà i Viarnès”. 

 
Proposta de resolució: 
El SMU-26 es converteix en Polígon d’Actuació, en què les qualificacions queden ja definides. 
En cap cas, l’alçada màxima de les edificacions superarà les 3 plantes. El POUM no és 
l’instrument adient per a precisar condicions d’urbanització, que quedaran definides en el 
projecte d’urbanització.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
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Núm. 107 
Núm. registre 05390 
Nom de qui al·lega: Joaquim Juanals Zaias 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es reconsideri la nova classificació del sòl no urbanitzable de la parcel·la 27 del 
polígon 2 de les Comes mantenint-la en el seu estat de sòl agrícola i rural, així com 
s’estudiï la protecció del Sistema Hídric que afecta la parcel·la i es considera 
desmesurada en el seu conjunt. 
 

Proposta de resolució: 
La finca forma part de la zona agrícola tradicional al voltant de la riera de les Comes, per la 
qual cosa és procedent incloure-les dins la zona agrícola. 
Una franja de protecció dels cursos hídrics de 5m a banda i banda és suficient i resulta més 
compatible amb el manteniment de les activitats rurals que molt sovint es desenvolupen a 
proximitat de les rieres. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 108 
Núm. registre 05431 
Nom de qui al·lega: Bruno Vicens Cros 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es reconsideri la nova classificació del sòl no urbanitzable de la parcel·la 8 del 
polígon 5 de les Comes mantenint-la en el seu estat de sòl agrícola i rural. 

 
Proposta de resolució:  
La parcel·la en qüestió en el planejament vigent es troba totalment inclosa en sòl forestal. La 
revisió del POUM, a partir de la proposta del Pla Especial del Sòl no Urbanitzable, ja inclou la 
part de la parcel·la més propera a la riera de les Comes i amb menor pendent dins la zona 
agrícola. La resta de la parcel·la roman en zona forestal, que es la que li pertoca.  
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 109 
Núm. registre 05437 
Nom de qui al·lega: Joan Lluis Brusi Molinas 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es tingui en compte la documentació que s’afegeix per complementar l’al·legació 
amb nº registre 05125 

 
Proposta de resolució:  
Idèntica a l’al·legació núm. 92. 
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
Núm. 110 
Núm. registre 05459 
Nom de qui al·lega: Pere Madí i Burgell 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’exclogui del Catàleg de Patrimoni l’edifici ubicat al Passeig dels Guíxols nº19. 
 



 49

Proposta de resolució:  
El fet que l’edifici del Passeig dels Guíxols nº 19 estigui inclòs en el catàleg de patrimoni està 
justificat, com posa de manifest la pròpia fitxa del catàleg, com a vestigi de l’arquitectura 
històrica del passeig. Que molts dels edificis històrics del passeig s’hagin enderrocat en el 
passat no pot justificar enderrocar els que encara queden.  
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 111 
Núm. registre 05460 
Nom de qui al·lega: Juan Burcet Pagès 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’assenyali com a parcel·la independent la finca de 600 m2 situada a la 
urbanització Creu de St. Pol, per tractar-se d’una finca registral independent tal i com 
s’acredita. 

 
Proposta de resolució:  
Es proposa canviar la  regulació de la clau 9e, de manera que la indivisibilitat de les finques no 
depengui de les parcel·les grafiades en els plànols d’ordenació, sinó de les propietats registrals 
existents.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 112 
Núm. registre 5464 
Nom de qui al·lega: Montserrat, Consol i Enric Casals Genover, Lluís Pascalet Jou, José Rodas 
Loperena, Rosa Maria Gispert Canela i Huguette Albanie Michelle Fourtines. 
 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

a) Que sigui suprimit el paràgraf 4 de l’article 140 de la Normativa. 
b) Que els articles 197 i 198 de la Normativa, al definir i regular els sectors de millora 

urbana, facin esment exprés si són sectors de sòl urbà consolidat o no; i, en el seu 
cas, de sis es tracta d’operacions de millora urbana fonamentals o no. 

c) Que dels articles 198 i 206 de la Normativa sigui suprimida tota referència a 
l’estàndard de reserva de part del sostre residencial a habitatge acollit a mesures 
d’estímul de l’habitatge protegit. 

d) Que sigui rectificada la redacció de l’article 10.2 de la Normativa per una altra 
conforme amb l’article 14.3 del Decret 287/2003 i s’elimini de l’article 198 tota 
referència a l’estàndard de reserva de part del sostre residencial a habitatge de 
protecció oficial. 

e) Que es modifiqui l’alineació de la parcel·la del número 16  per tal de no quedar cap 
part de la construcció existent fora d’ordenació; i que es modifiqui la normativa sobre 
parcel·la mínima, subdivisió i addició de parcel·les de la subzona 3-C de manera que 
s’accepti la parcel·la mínima existent anteriorment i s’admeti la divisió de parcel·les 
formant lots de 250 m2 amb la possibilitat de dividir-se horitzontalment amb tants 
habitatges com resulti de dividir el sostre edificable per 80 i l’addició de parcel·les. 

f) Que es modifiqui el tipus d’ordenació de l’art. 154 de la Normativa de manera que 
s’obligui a conservar totalment les façanes actuals i que les obres de conservació 
restauració i millora respectaran l’ordre compositiu de les façanes existents, sense 
distorsionar el seu conjunt. 

g) Que es limiti a l’article 154, referit a la subzona 3-C la densitat d’habitatges a un 
habitatge per cada 80 m2 de sostre. 
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h) Que es fixi a l’article 154, referit a la subzona 3-C, l’alçada reguladora per la cornisa 
més alta de les edificacions existents. 

i) Que es fixi a l’article 154, referit a la subzona 3-C, el nombre màxim de plantes en 
planta baixa més dues plantes pis. 

j) Que es fixin a l’article 154, referit a la sub-zona 3-C, com a usos admesos els 
d’habitatge, residencial comunitari, hoteler i altres. 

k) Que s’incorpori a la subzona 3-C la part de sòl de propietat dels al·legants que 
s’inclou dins el SMU-16 i, en el cas que no s’estimi, s’elabori un aprofundit estudi 
econòmic que acrediti la viabilitat de l’operació. 

 
Proposta de resolució: 
 
a) S’accepta la supressió del paràgraf 4 de l’article 140 de les Normes atès que, tal com 

s’al·lega,  la nova redacció donada  a l’article 44.3 de la Llei d’Urbanisme desapareix el 
règim de compensació de cessions per condicions diferencials de l’edificació en el sòl urbà 
no consolidat. 

b) S’accepta, d’acord amb la nova redacció de la Llei d’Urbanisme, la distinció en els articles 
197 i 198 de si els sectors de millora urbana estan constituïts per sòl urbà consolidat o no 
consolidat. No s’accepta, en canvi, la divisió dels sectors en funció de si la millora és 
fonamental o no atès que la llei no ho determina. En tot cas cal determinar en la normativa 
el que s’indica en els apartats 4 i 5 de l’article 58 de la Llei d’Urbanisme. 

c) Atès que el reglament no ha estat encara realitzat és millor que l’articulat de les normes no 
faci una interpretació reglamentària del text actual legal i, per tant, es limiti a fer una 
referència a la necessitat de compliment de la legislació que en el seu moment li sigui 
aplicable. 

d) Es considera la mateixa proposta que el punt c). 
e) Se suprimeix l’afectació de la finca núm. 16 de la Baixada dels Guíxols. Atès que la 

subzona 3c correspon a un tipologia d’edificis específics de la Baixada dels Guíxols que es 
pretén conservar es proposa no acceptar canvis respecte els paràmetres d’edificació 
existents. 

f) S’accepta la possibilitat, però no l’obligació, de mantenir la façana existent. 
g) Es manté una densitat d’una habitatge cada 100 metres per al conjunt de Sant Feliu de 

Guíxols, resultat d’una clara voluntat municipal de no promoure una disminució del tamany 
dels habitatges.  

h) No s’accepta per la raó expressada en el punt e). 
i) Idem. 
j) Els usos demanats són els admesos en el text actual. 
k) S’accepta la inclusió de l’estudi econòmic del SMU-16. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació. Els punts acceptats són els següents: 
a) Supressió del segon apartat de l’article 10 de les Normes Urbanístiques. 
b) Distinció entre els sector de millora urbana en sòl urbà consolidat i no consolidat. 
c) Desafecció de l’edificació del núm. 16 de la Baixada dels Guíxols. 
d) Admissió de la possibilitat de conservar la façana existent en la nova edificació que es faci. 
e) Justificació de la viabilitat econòmica del SMU-16. 
 
 
Núm. 113 
Núm. registre 05466 
Nom de qui al·lega: Mercè Llosas i Burch 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Eliminar el cul de sac que tanca la Travessia del Raig. Es proposa donar-li continuïtat 
fins enllaçar amb el carrer Sant Elm. 
Suprimir l’afectació de 12 m2 a l’angle de l’entrada de la finca on hi ha un xiprès. 
Corregir una línia que apareix damunt la finca en els plànols d’ordenació i que no 
correspon a cap límit parcel·lari ni d’edificació. 
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Exloure l’anomenat Xalet Barraquer del Catàleg de béns a protegir. 
Que es descatalogui l’arbre situat a la finca i que ha mort recentment.  
Grafiar la casa construïda a l’Avinguda Sant Elm, 40-42. 
Suprimir l’afectació de vial que afecta la part nord de la finca. 
Que es regulin els usos admesos en la Zona Marítimo Terrestre no admetent-hi usos 
recreatius que generen molèsties incompatibles amb l’ús residencial. 
Que si s’atorga un increment del 25% de l’edificabilitat a determinats usos hotelers, es 
garanteixi que després aquesta edificabilitat no es pot reconvertir en usos residencials. 
  

Proposta de resolució:  
S’accepta suprimir el cul de sac al final del carrer del Raig, ja que únicament dóna accés a un 
establiment hoteler amb espai per realitzar moviments de vehicles a l’interior de la parcel·la.  
Se suprimeix l’afectació del xiprés a l’entrada de la finca. 
Es corregeix l’error gràfic de la línia que creua pel mig part de la parcel·la. 
El Xalet Barraquer està catalogat tant per el seu marcat caràcter modernista, obra de 
l’arquitecte Masó que va figurar en l’exposició que en motiu del seu centenari va realitzar el 
Col·legi d’Arquitectes de Girona, com per la seva presència al la façana marítima de la badia 
que li dona un paper protagonista. L’objecte del Catàleg del Patrimoni Arquitectónic i Elements 
d’Interès Històric i Artístic és la de mantenir edificis com aquest que confereixen caràcter a la 
Ciutat. L’informe del Museu d’Història considera que la fitxa d’aquest element protegit és 
correcte. L’enumeració d’elements a conservar és genèrica, per a tots els edifics amb un mateix 
nivell de protecció, i no significa que es trobin en tots. 
Atès el valor paisatgístic del Cedre, fins i tot mort, l’arbre es manté en el Catàleg. En cas que 
per motius de seguretat algun dia fos necessari talar-lo, els serveis tècnics de l’Ajuntament 
emetrien l’informe corresponent.  
El POUM ha utilitzat la base topogràfica de què disposa l’Ajuntament, i que certament no està 
actualitzada. No està a l’abast de la revisió del POUM actualitzar aquesta base.  
L’afectació per vial a la part nord de la finca correspon a la voluntat del Pla General del 1985 de 
crear a l’interior del nucli fundacional al voltant del monestir petits espais públics encadenats 
entre sí. Aquestes placetes poden contribuir a la qualificació d’aquest teixit urbà, i per tant, és 
necessari mantenir les afectacions, i obrir i urbanitzar els espais. 
L’article 127 del POUM regula els usos admesos en la zona marítimo terrestre d’acord amb la 
Llei de Costes.   
A la normativa s’especifica que els hotels que s’acullin a l’increment d’edificabilitat admès pel 
POUM quedaran inclosos a la clau H1 que n’impedeix la seva reconversió a usos residencials. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució.  
 
 
Núm. 114 
Núm. registre 05467 
Nom de qui al·lega: Miquel Brosa Real 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’estudiï adequar les bases cartogràfiques i les alineacions corresponents a la seva 
realitat en els plànols del carrer de la Torre en aquest sector de la ciutat. 

 
Proposta de resolució:  
Les alineacions del carrer de la Torre no afecten cap de les finques d’aquest carrer. La revisió 
del POUM no ha consistit en actualitzar la base cartogràfica de referència, que en alguns punts 
presenta divergències respecte a la realitat construïda. Ara bé, en el carrer de la Torre no 
s’observen alteracions substancials.  
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legció. 
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Núm. 115 
Núm. registre 05477 
Nom de qui al·lega: Mercadona S.A. 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent propietaris del solar de la ctra. De Palamós 117-121 i el C/ Bourg de Peage, 
s’inclogui a la zona clau 7 la possibilitat d’ús comercial en planta baixa i també en planta 
pis sempre que estigui vinculada amb la planta baixa.  
Que respecte les dues zones clau 14 es confirmi que són compatibles els usos de 
càrrega- descàrrega i accessos a aparcament així com la necessitat d’ubicació d’una 
estació transformadora, l’utilització del subsòl –1 per aparcament i una sortida 
d’evacuació a l’exterior des d’aquesta planta. 

 
Proposta de resolució:  
Es proposa crear un Sector de Millora Urbana (SMU Mercadona) que permeti acabar de 
tramitar el Pla anteriorment presentat a l'Ajuntament, el qual regula l’ordenació volumètrica i els 
usos d’aquest àmbit.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació en els termes de la proposta de resolució. 
 
 
Núm. 116 
Núm. registre 05479 
Nom de qui al·lega: Isabel Gispert Maruny 
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
Que essent propietari de la parcel·la 32 del polígon 7 al paratge de Bujonis, aquesta 
consta dins el catàleg de masies i cases rural com a “Mas Ripoll”  quan hauria 
d’anomenar-se “La casa d’en Palmiro”. 

 
 
Proposta de resolució:  
El POUM modifica la fitxa del Catàleg de Masies per incloure la denominació de 2Casa d’en 
Palmiro”. Però com que històricament i popular aquesta casa també s’ha conegut com a “Mas 
Ripoll” es manté igualment aquesta altra denominació. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 117 
Núm. registre 05480 
Nom de qui al·lega: Isabel Maruny Vila 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent propietari de la parcel·la 30 del polígon 7 al paratge de Bujonis, aquesta 
hauria de constar dins el catàleg de masies i cases rural doncs l’esmentada edificació 
fou construïda fa més de 100 anys.  
 

Proposta de resolució: 
Tenint en compte que es tracta d’unes edificacions consolidades des de fa anys, però que no 
presenten les característiques arquitectòniques pròpies de les activitats rurals, i que no estan 
vinculades a aquestes activitats, s’inclou en el catàleg de Masies dins el tipus B. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
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Núm. 118 
Núm. registre 05495 
Nom de qui al·lega: Amàlia Granolleras Castelló 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es reconsideri desafectar i realinear el carrer de Gravina en el tram comprès entre 
el carrer de Cervantes i el de Sta. Teresa, doncs, impedeix respectar la façana i 
estructura de l’edifici situat al C/Gravina  nº90-98. 
Que mitjançant una ordenació de volums es permeti la distribució de l’aprofitament 
urbanístic en les edificacions que formen el conjunt de la fàbrica. 
 

 
Proposta de resolució:  
Les finques en qüestió ja estan afectades de vial en el planejament vigent per l’eixamplament 
del carrer Gravina. El carrer Gravina forma part de la xarxa viària bàsica i ens els seus diferents 
trams s’està urbanitzant segons l’alineació de l’eixamplament. No és possible deixar un sol tram 
entre els carrers Cervantes i Santa Teresa, en què el carrer Gravina s’estrenyi.  
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
 
 
Núm. 119 
Núm. registre 05496 
Nom de qui al·lega: Rosa Barnés Castelló 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es reconsideri la nova classificació del sòl no urbanitzable de la finca “Mas Damià” 
mantenint-la en el seu estat íntegra de sòl agrícola i rural, així com s’estudiï la protecció 
del Sistema Hídric que afecta el pou de la finca i es considera desmesurada en el seu 
conjunt. 
Que la finca canviï de categoria i passi a Tipus A, doncs aquesta ha estat vinculada al 
món agrari i s’entén com a habitatge a preservar pel seu interès històrico-social. De no 
ser possible es demana tenir dret a conservar, mantenir, reconstruir i rehabilitar totes les 
construccions existents a la finca. 

 
Proposta de resolució: 
 
La part de la finca que històricament ha estat vinculada a l’explotació agrícola ja es troba dins la 
zona agrícola. La part de la finca amb pendents molt més fortes,  i inaptes a l’explotació 
agrícola, corresponent a la vessant sud del Turó de Sant Amanç es trobaven tant en el 
planejament vigent com en la proposta de Pla Especial de Sòl no Urbanitzable acabat el 2004 
dins la zona de protecció paisatgística per la seva alta exposició visual. Les actuals zones dins 
d’aquesta parcel·la són, doncs, correctes. 
Una franja de protecció dels cursos hídrics de 5m a banda i banda és suficient i resulta més 
compatible amb el manteniment de les activitats rurals que molt sovint es desenvolupen a 
proximitat de les rieres. El POUM ajustarà en aquest sentit el sistema hídirc que afecta la 
parcel·la. 
Les edificacions havien estat vinculades històricament al món agrari, però en els darrers anys 
han sofert transformacions tan substancials que aquest vincle ha desaparegut, i les noves 
edificacions no presenten un alt interès arquitectònic o paisatgístic. Es mantenen, doncs, dins 
el Catàleg com a tipus B. La fitxa del Catàleg de Masies s’actualitza per ajustar-la a totes les 
edificacions existents. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació. 
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Núm. 120 
Núm. registre 05497 
Nom de qui al·lega: Enric Bou Camps 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es reconsideri la nova classificació del sòl no urbanitzable de la finca rústega que té 
assignada la referència cadastral 17170A002000170000ZK mantenint-la en el seu estat 
de sòl agrícola i rural, doncs l’ACA al mes d’Agost del 2001 em va atorgar l’autorització 
del pou. 

 
Proposta de resolució: 
La finca forma part de la zona agrícola tradicional al voltant de la riera de les Comes, per la 
qual cosa és procedent incloure-les dins la zona agrícola. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 121 
Núm. Registre: 05516 
Nom de qui al·lega: Diego Ramos Ramos, en representació de Residencial DARA, S.A. 
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
No incloure la parcel·la núm 12 del carrer de la Concepció i la plaça del Puig dins el 
mateix SMU-21, sinó valorar el cost de l’expropiació de la plaça d’acord amb l’estimació 
de l’al·legació i signar un acord amb l’al·legant que està disposat a assumir aquesta 
quantia com a càrrega per la requalificació de la seva parcel·la de zona de serveis 
tècnics a zona 5.  

 
Proposta de resolució:  
Tal com indica l’al·legació, el preacord signat entre Residencial DARA i l’Ajuntament preveia, 
amb la finalitat d’obtenir la Plaça del Puig,  la possible compensació econòmica o la inclusió 
dins d’un sector urbanístic. En la mesura que no s’ha assolit un acord definitiu abans de 
l’aprovació del POUM, la revisió opta per la solució que s’ha aplicat a tot el municipi: la definició 
de sectors de planejament derivat que garanteixin l’obtenció de sòls destinats a espais públics i 
equipaments. S’adjunta estudi econòmic sobre la viabilitat del sector.  
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 122 
Núm. Registre: 05522 
Nom de qui al·lega: Francesc-Xavier Ribot i Aviñó 
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
Que es mantingui com a zona agrícola la finca de la seva propietat al paratge de Les 
Comes.  
Que no s’ampliï a 25 metres la franja de protecció de la riera de Les Comes.  
 

Proposta de resolució: 
La finca forma part de la zona agrícola tradicional al voltant de la riera de les Comes, per la 
qual cosa és procedent incloure-les dins la zona agrícola. Una franja de protecció dels cursos 
hídrics de 5m a banda i banda és suficient i resulta més compatible amb el manteniment de les 
activitats rurals que molt sovint es desenvolupen a proximitat de les rieres. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
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Núm. 123 
Núm. Registre: 05523 
Nom de qui al·lega: Mª Neus Juanals Miquel 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es mantingui com a zona agrícola la finca de la seva propietat al paratge de Les 
Comes.  
Que no s’ampliï a 25 metres la franja de protecció de la riera de Les Comes. 

 
Proposta de resolució: 
La finca forma part de la zona agrícola tradicional al voltant de la riera de les Comes, per la 
qual cosa és procedent incloure-les dins la zona agrícola. Una franja de protecció dels cursos 
hídrics de 5m a banda i banda és suficient i resulta més compatible amb el manteniment de les 
activitats rurals que molt sovint es desenvolupen a proximitat de les rieres. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 124 
Núm. registre 05551 
Nom de qui al·lega: Xavier Espot Piñol i Antoni Janer Nicolau 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es tingui en consideració l’ampliació documental que s’exposa referent a les 
al·legacions amb nº de registre 03684. 

 
Proposta de resolució:  
La mateixa que per a l’al·legació núm 13. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació en els termes de l’al·legació núm.13. 
 
 
Núm. 125 
Núm. Registre:  05552 
Nom de qui al·lega: Antonio Cuello i Carbonell 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Complementa l’al·legació núm 66, indicant que la finca afectada a la carretera de 
Palamós no és el número 82-86, sinó el 52. 

 
Proposta de resolució:  
La mateixa que per a l’al·legació núm 66. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de l’al·legació núm.66. 
 
 
Núm. 126 
Núm. registre 05562 
Nom de qui al·lega: Jaume Vilanova i Font, en representació de la Comunitat de Propietaris 

Molí de les Forques. 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent propietaris de la Comunitat Moli de les Forques, la finca del carrer  
C/Buenos Aires nº13 compleix amb tots els paràmetres de parcel·lació i reuneix les 
condicions necessàries d’edificació que demana la revisió del POUM per estar dins la 
Subzona clau 12a d’apartaments en tota la seva totalitat. 

 



 56

Proposta de resolució:  
El POUM no ha modificat la qualificació respecte el planejament vigent, que és de 9c. 
Certament aquesta qualificació no correspon amb la tipologia de bloc d’apartaments existents 
en la parcel·la. Però el planejament urbanístic no es limita a reconèixer realitats fàctiques, sinó 
que atribueix a cada àrea les regulacions que més l’hi escauen. El Pla General del 1985 va 
considerar que per la seva alta exposició visual, una ordenació en cases unifamiliars aïllades 
seria més adient que una ordenació en blocs. El POUM comparteix aquest punt de vista, per la 
qual cosa es proposa mantenir la qualificació de 9c.  
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 127 
Núm. registre 05543 
Nom de qui al·lega: Joan Giraut i Cot, alcalde president de Castell – Platja d’Aro. 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que es reconsideri el POUM de St. Feliu de Guíxols, doncs, es constaten desajustos 
detectats en les alineacions i altres vies d’enllaç amb el municipi de Castell - Platja 
d’Aro. Es proposa un traçat alternatiu de l’últim tram de la nova ronda amb un 
encreuament amb la ctra. Castell d’Aro com a eix connector de primer ordre.  

 
Proposta de resolució: 
L’anomenada ronda Nord no es planteja com una via per trànsit pesat, sinó com una via urbana 
perfectament compatible amb creixements residencials (la via ja està en contacte amb 
urbanitzacions com Mas Toi, i s’està executant el tram que creuarà pel mig l’ampliació del barri 
de Vilartagues). De fet, el tram en contacte amb el municipi de Castell-Platja d’Aro ja ha estat 
executat dins el sector de Mas Toi, i és del tot compatible amb la via urbana desdoblada de 
baixa densitat contemplada en el planejament de Castell-Platja d’Aro. La secció és diferent, 
però el caràcter urbà és compartit.  
Pel que fa als vials interns grafiat en el SUD-03 Sant Pol més Lluny són indicatiu. Es proposa, 
però, connectar el vial principal directament amb la pujada del Vilar d’Aro, tal i com proposa 
l’al·legació. 
Des del POUM es potencia la recuperació de la riera de Sant Pol i per tant es comparteix la 
proposta d’un tractament comú d’aquest espai lliure que constitueix al llarg d’un bon tram el 
límit entre els municipis de Sant Feliu de Guíxols i de Castell – Platja d’Aro.   
  

CONCLUSIÓ: S’estima parcialment  l’al·legació en els termes de la proposta de resolució.  
 
 
Núm. 128 
Núm. registre 05389 
Nom de qui al·lega: Rosa Miquel i Ventura 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que es reconsideri la nova classificació del sòl no urbanitzable de la parcel·la 27 del 
polígon 2 de les Comes mantenint-la en el seu estat de sòl agrícola i rural, així com 
s’estudiï la protecció del Sistema Hídric que afecta part de la parcel·la i es considera 
desmesurada en el seu conjunt.  
 

 
Proposta de resolució: 
La finca forma part de la zona agrícola tradicional al voltant de la riera de les Comes, per la 
qual cosa és procedent incloure-les dins la zona agrícola.  
Una franja de protecció dels cursos hídrics de 5m a banda i banda és suficient i resulta més 
compatible amb el manteniment de les activitats rurals que molt sovint es desenvolupen a 
proximitat de les rieres. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
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Núm. 129 
Núm. registre 05570 
Nom de qui al·lega: Maria Rosa Portas Puget 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

En representació dels veïns afectats del paratge les Comes al·leguen  que es 
reconsideri la protecció del Sistema Hídric dels baixant pluvials a fi de fer efectiva la 
realització de projectes ecològics i la futura continuïtat de l’activitat agrícloa de la zona. 
Que s’estudiïn correctament els usos actuals i d’anys enrera de les parcel·les per tal de 
fer una recalificació adecuada del sòl. 

 
Proposta de resolució:  
Una franja de protecció dels cursos hídrics de 5m a banda i banda és suficient i resulta més 
compatible amb el manteniment de les activitats rurals que molt sovint es desenvolupen a 
proximitat de les rieres. Es proposa reconsiderar en aquest sentit el Sistema Hídric. Pel que fa 
a la zonificació de les finques en sòl no urbanitzable s’han atès individualment les al·legacions 
dels diversos propietaris, restablint la qualificació de zona agrícola en la majoria de casos. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 130 
Núm. Registre: 05600 
Nom de qui al·lega: Ricardo Castelló Janó 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 
 

Que es reiniciï el procés de participació ciutadana. 
Que es justifiqui la delimitació del SMU-16, delimitant-lo segons el planejament vigent. 
Eliminar l’obligació de construir aparcament soterrat.  
Eliminar l’obligació d’enderrocar l’edifici Joan I. 
Definir una nova vialitat, suprimint el traçat proposat per a l’arribada de la carretera de 
Sant Pol per la Costa i evitant que els carrers de l’Eixample acabin en cul de sac. 
Reconèixer el dret a mantenir l’habitatge dels afectats.  

 
Proposta de resolució: 
Contràriament al què sosté l'al⋅legant, el procés de participació ciutadana ha complert els 
requisits establerts per la legislació urbanística, i no hi ha, doncs, cap raó que justifiqui tornar-lo 
a iniciar.  
Quant a l’execució del SMU-16, s’adjunta en resposta a l’al⋅legació l’estudi de viabilitat 
econòmica del Sector, resultat d’aplicar els valors indicats en l’Avaluació econòmico-financera 
del POUM aprovat inicialment. En conseqüència, resta acreditat que, en contra del què sosté 
l’al⋅legant, l’àmbit de planejament delimitat pel POUM garanteix que l’execució del mateix 
resulta viable tècnicament i econòmicament, i que concorre en el mateix un equilibri respecte 
dels de beneficis i càrregues derivats del planejament. 
Sens perjudici de l’anterior, es proposa ajustar els límits del SMU-16 limitant al màxim 
l’afectació de noves parcel·les no incloses fins ara en el sector. S’inclouen, però, aquelles 
parcel·les indispensables per a fer possible l’enderroc de l’edifici Joan I i el desviament de la 
carretera de Sant Pol per la costa.  
Pel que fa a l’obligació de construir l’aparcament soterrat, constitueix una previsió plenament 
justificada. En efecte, cal tenir en compte que donada l’edificabilitat i la densitat del sector, prop 
de 1000 places són necessàries per les pròpies activitats de l’àmbit, i és important que una 
àrea de centralitat com aquesta ofereixi aparcaments suplementaris. 
Quant a l’enderroc de l’edifici Joan I, contribuirà a la requalificació i revalorització del conjunt de 
la ciutat, i del sector de Cala Sants en particular, el que justifica plenament la seva previsió en 
la regulació del SMU-16.  
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Es proposa no precisar el nou traçat de la carretera de Sant Pol per la Costa, per tal que sigui 
el propi Pla de Millora Urbana el que el defineixi d’acord amb l’ordenació que adopti. Però cal 
posar de relleu que, en contra del que afirma l’al⋅legant, en cap cas el traçat dibuixat en la 
proposta aprovada inicialment té una pendent del 14,5% sinó que presenta una pendent 
pronunciada, però del tot factible. Es proposa, així mateix, mantenir el requisit de desviar 
l’actual traçat i evitar que el nou constitueixi un obstacle en la relació de la ciutat amb el mar. La 
vialitat interna al sector la definirà el Pla de Millora Urbana i és evident que els carrers de 
l’Eixample no acabaran en cul de sac, com sosté l’al⋅legant. 
El Pla de Millora Urbana i el correponent projecte de reparcel·lació concretaran els drets dels 
actuals residents al sector d’acord amb la legislació urbanística. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació pel que fa a la justificació i ajusts dels límits del 
sector i pel que fa a la justificació de la viabilitat econòmica. 
 
 
Núm. 131 
Núm. registre 05607 
Nom de qui al·lega: Aurora Más Balmas, Ana Mª Surís Más, Maria Núria Surís Más,  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que la zonificació de la finca de la qual en són propietàries ubicada al Pg. St. Pol nº89, 
permeti l’ús plurifamiliar i una alçada de PB + 2P amb una edificabilitat i tamany de 
parcel·la que correspongui a la zona 9d, enlloc de la zona 9e. 

 
Proposta de resolució:  
La revisió del POUM ha intentat fer compatibles en diversos supòsits plantejats per les 
al·legacions el compliment de les mesures de protecció establertes pel Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni amb l’edificabilitat atorgada per les qualificacions urbanístiques. En el 
cas plantejat, es proposa que les parcel·les 9e puguin ser dividides en dues finques per 
permetre esgotar l’edificabilitat mitjançant la redacció d’un pla de millora urbana que garanteixi 
el compliment íntegre de les disposicions del Pla Especial de Protecció del Patrimoni.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació en els termes de la proposta de resolució.  
 
 
Núm. 132 
Núm. registre 05610 
Nom de qui al·lega: Dolors Serramitja Trias 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que se subsani l’error material del plànol d’ordenació que estableix l’ús  H-1 per la finca 
del C/ Hospital nº3. 
Que es qualifiquin les finques núm 1 i 3 del carrer de l’Hospital de zona 5a. 
Que s’adjudiqui la categoria  H-2 a la finca del C/ Hospital nº1 
Que s’admeti amb caràcter general per totes les finques amb usos H-1 i H-2 l’ús 
comercial lligat al sector de serveis a les plantes baixes dels edificis, compatible amb lús 
hoteler. 

 
Proposta de resolució:  
La delimitació d’ús hoteler es redueix al número 1 del carrer de l’Hospital. Per la seva posició, el 
carrer de l’Hospital núm 1 és un emplaçament idoni per mantenir i potenciar l’activitat hotelera, 
per la qual cosa és la categoria H1 la que li correspon. El POUM ja preveu disposicions per 
afavorir l’activitat hotelera mitjançant increments d’edificabilitat. No sembla oportú canviar a 
més la qualificació de 5b a 5a en un carrer estret com és el de l’Hospital.  La normativa 
precisarà que les activitats comercials són compatibles a la planta baixa dels edificis assignats 
a les categories hoteleres H1 i H2. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució. 
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Núm. 133 
Núm. registre 05624 
Nom de qui al·lega: Propietaris de les vivendes  Via del Tren nº110-126 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que estan disposats a col·laborar en el projecte d’urbanització del tram del c/ Vía del 
Tren amb façana a les finques corresponents, realitzant una excavació de terres a la 
zona municipal per donar lloc a una nova i més correcta alineació. 

 
Proposta de resolució: 
El POUM no precisa aspectes d’urbanització tan concrets com els exposats en l’al·legació. La 
proposta dels al·legants pot fer en tot moment objecte del conveni sol·licitat, i les eventuals 
variacions mínimes d’alineació del vial que el  projecte d’urbanització proposat pugui suposar 
no alteraran en cap cas les determinacions generals pròpies d’un POUM.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació en la mesura que el POUM no contradiu en res la voluntat 
dels al·legants de participar en la urbanització del tram de l’antiga via del tren davant de les 
seves finques.  
 
 
Núm. 134 
Núm. registre 05627 
Nom de qui al·lega: José Hernández Segura 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es rectifiqui l’error material de l’alineació del nou tram de la Travessia de Sant Isidre 
entre el C/Joan Maragall i el C/Àngel Guimerà així com l’ordenació de l’edificació 
(condicions de volumetria específica) a fi que pugui procedir a la rehabilitació de l’edifici 
de la seva propietat del carrer Joan Maragall nº62. 
Que sigui revisada l’alineació del C/Joan Maragall a fi que la seva finca no quedi tan 
afectada. 
 

Proposta de resolució: 
L’ordenació del POUM s’ajustarà a la Modificació puntual del planejament vigent tramitada.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 135 
Núm. registre 05637 
Nom de qui al·lega: Maria Carme Lloveras i Vilamanya 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que es canviï la qualificació de subzona 10c pel què respecta a la finca ubicada al 
C/Josep Calzada nº28 tal com especifica el nou POUM a fi d’atorgar-li la zona 5b. 

 
Proposta de resolució: 
El planejament vigent qualifica el front edificat del carrer Hernan Cortés, que forma 
originàriament part del mateix conjunt de cases adossades que la parcel·la de l’al·legant, com a 
5b. Aquest tractament diferenciat respecte a la resta de finques d’aquest conjunt s’explica per 
la continuïtat i el paper que el carrer Hernan Cortés juga dins de la trama de la ciutat, 
completament diferent al del carrer Josep Calzada. No hi ha, doncs, motiu per igualar ambdues 
qualificacions. Al mateix temps, és cert que la zona 10c pràcticament no queda regulada en el 
planejament vigent. Es proposa delimitar un Sector de Millora Urbana d’ordenació volumètrica 
que precisi la regulació d’aquest conjunt d’habitatges sense alterar ni l’edificabilitat ni el 
caràcter original. Mentre no es redacti aquest pla, que promourà el propi Ajuntament, 
l’edificació i els usos d’aquestes finques es regularan d’acord amb les llicències actuals.  
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
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Núm. 136 
Núm. registre 05669 
Nom de qui al·lega: Josep Esteba Caireta  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent propietari de la construcció anomenada “Masoveria Can Negrell o Can 
Miralls” situada dins la finca “El Kiosk” , aquesta hauria de ser considerada dins el 
catàleg de masies i cases rural del POUM com una construcció Tipus A, doncs compleix 
amb els requisits establerts. Així com que es reconegui el dret a la seva ampliació. 

 
Proposta de resolució: 
Una vegada realitzada la visita de camp, es constata que l’estat i les dimensions d’aquesta 
construcció no permeten incloure-la en el Catàleg de Masies.  
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 137 
Núm. registre 05670 
Nom de qui al·lega: Josep Esteba Caireta  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent propietari de la construcció anomenada “Barraca Can Arala” situada dins la 
finca “El Kiosk” , aquesta s’hauria de modificar la tipologia atorgada dins el catàleg de 
masies i cases rural del POUM bo i considerant-la  una construcció Tipus A, doncs 
compleix amb els requisits establerts. Així com que es reconegui el dret a la seva 
ampliació. 

 
Proposta de resolució: 
Una vegada realitzada la visita de camp, es constata que l’estat i les dimensions d’aquesta 
construcció no permeten incloure-la en el Catàleg de Masies.  
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 138 
Núm. registre 05671 
Nom de qui al·lega: Josep Esteba Caireta  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent propietari de la finca anomenada “Villa Concha”, aquesta s’hi hauria de 
reconèixer la condició de sòl urbanitzable, doncs es troba perfectament integrada dins la 
trama urbana i compleix tots els requisits enunciats. En cas de no ser acceptada, la 
possibilitat d’integrar-la dins el catàleg de masies i cases rural del POUM  com a 
construcció Tipus A, doncs compleix amb els requisits establerts. Així com que es 
reconegui el dret a la seva ampliació. 

 
Proposta de resolució: 
Tenint en compte que es tracta d’una edificació consolidada des de fa anys, però que no 
presenten característiques arquitectòniques pròpies de les activitats rurals, i que no està 
vinculada a aquestes activitats, s’inclou en el catàleg de Masies dins el tipus B. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació. 
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Núm. 139 
Núm. registre 05672 
Nom de qui al·lega: Josep Esteba Caireta  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent propietari de la construcció anomenada “Masia Can Arala” situada dins la 
finca “El Kiosk” , aquesta s’hauria de modificar la tipologia atorgada dins el catàleg de 
masies i cases rural del POUM bo i considerant-la  una construcció Tipus A, doncs 
compleix amb els requisits establerts. Així com que es reconegui el dret a la seva 
ampliació. 

 
Proposta de resolució:  
Una vegada realitzada la visita de camp es constata que la “Masia Can Aralà”, pel seu valor 
arquitectònic, i per la seva vinculació històrica a les activitats rurals, compleix les condicions per 
reconeguda com a Tipus A en el Catàleg de Masies. 
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 140 
Núm. registre 05673 
Nom de qui al·lega: Josep Esteba Caireta  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent propietari de la construcció anomenada “Masoveria Can Arala” situada dins 
la finca “El Kiosk” , aquesta hauria de constar dins el catàleg de masies i cases rural del 
POUM com a construcció Tipus A, doncs compleix amb els requisits establerts. Així com 
que es reconegui el dret a la seva ampliació. 

 
Proposta de resolució:  
Una vegada realitzada la visita de camp, es constata que l’estat i les dimensions d’aquesta 
construcció no permeten incloure-la en el Catàleg de Masies.  
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 141 
Núm. registre 05674 
Nom de qui al·lega: Josep Esteba Caireta  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent propietari de la construcció anomenada “Masoveria Can Arala” situada dins 
la finca “El Kiosk” , aquesta hauria de constar dins el catàleg de masies i cases rural del 
POUM com a construcció Tipus A, doncs compleix amb els requisits establerts. Així com 
que es reconegui el dret a la seva ampliació. 

 
Proposta de resolució: 
Tenint en compte que es tracta d’una edificació consolidada des de fa anys, però que no 
presenten unes característiques arquitectòniques pròpies de l’activitat rural, i que no estan 
vinculades a aquestes activitats, s’inclou en el catàleg de Masies dins el tipus B. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació. 
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Núm. 142 
Núm. registre 05675 
Nom de qui al·lega: Josep Esteba Caireta  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent propietari de la construcció anomenada “Masia i masoveria Can Esteba” 
situada dins la finca “El Kiosk” , aquesta hauria de constar dins el catàleg de masies i 
cases rural del POUM com a construcció Tipus A, doncs compleix amb els requisits 
establerts, Així com que es reconegui el dret a la seva ampliació. 

 
Proposta de resolució: 
Tenint en compte que es tracta d’una edificació consolidada des de fa anys, però que no 
presenten unes característiques arquitectòniques pròpies de l’activitat rural, i que no estan 
vinculades a aquestes activitats, s’inclou en el catàleg de Masies dins el tipus B. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació. 
 
 
Núm. 143 
Núm. registre 05676 
Nom de qui al·lega: Josep Esteba Caireta  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent propietari de la construcció anomenada “Masia Les Comes” situada dins la 
finca “El Kiosk” , aquesta hauria de constar dins el catàleg de masies i cases rural del 
POUM com a construcció Tipus A, doncs compleix amb els requisits establerts. Així com 
que es reconegui el dret a la seva ampliació. 

 
Proposta de resolució: 
Una vegada realitzada la visita de camp, es constata que l’estat i les dimensions d’aquesta 
construcció no permeten incloure-la en el Catàleg de Masies.  
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 144 
Núm. registre 05677 
Nom de qui al·lega: Josep Esteba Caireta  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent propietari de la construcció anomenada “Masia Can Ballester” situada dins 
la finca “El Kiosk” , aquesta hauria de constar dins el catàleg de masies i cases rural del 
POUM com a construcció Tipus A, doncs compleix amb els requisits establerts. Així com 
que es reconegui el dret a la seva ampliació. 

 
Proposta de resolució: 
Una vegada realitzada la visita de camp, es constata que l’estat i les dimensions d’aquesta 
construcció no permeten incloure-la en el Catàleg de Masies.  
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 145 
Núm. registre 05688 
Nom de qui al·lega: Josep Esteba Caireta  
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Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es dugui a terme la corresponent modificació del POUM per tal de permetre la 
implantació d’usos hotelers i turístics al 8% del total de la finca del Kiosk. 

 
Proposta de resolució: 
La finca el Kiosk es troba en sòl no urbanitzable, en la categoria C1 del Pla Director del sistema 
Costaner. La implantació d’usos hotelers i turístics en aquesta finca queda regulada per la 
normativa del sòl no urbanitzable (que remet al Pla Director del Sistema Costaner) i pel Catàleg 
de Masies, en el qual es troben incloses algunes de les edificacions de la finca.  
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 146 
Núm. Registre: 05686 
Nom de qui al·lega: Núria Vergara Colomer, en representació de Florencia Colocaciones y 

Acabados, S.L.  
 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’exclogui la finca de la carretera de Palamós núm 30 del SMU-16 Cala Sants. 
 
Proposta de resolució: 
En el planejament vigent la finca ja  forma part del sector de Cala Sants. El 1996, la propietat 
va signar un conveni amb l’Ajuntament pel qual la propietat es comprometia a urbanitzar el 
carrer de Sant Sebastià i el Consistori a promoure una modificació puntual que exclogués la 
finca del sector de Cala Sants. Cap de les dues parts ha complert els termes del conveni, 
quedant aquest sense efecte. El manteniment de la finca dins el sector és important, per tal de 
no condicionar l’ordenació definitiva del sector, la qual podria no mantenir l’actual traçat del 
carrer Sant Sebastià. S’adjunta estudi de viabilitat del SMU-16. 
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 147 
Núm. registre 05687 
Nom de qui al·lega: Ramon Pujol Heras, en representació de la Comunitat de Propietaris de 

l’Edifici Asdamont. 
 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’adeqüin les determinacions del POUM pel què fa al Sector del Camí de la Caleta 
a la realitat física i fàctica preexistent. En cas de mantenir els polígons d’actuació, que 
es garanteixi l’equidistribució de beneficis i càrregues.  
Que se suprimeixin les afectacions al llarg del Camí de la Caleta, adequant-lo a la 
secció actual deixant-lo en un únic sentit de circulació rodada i de baixa velocitat. 
Que es desafecti com a sistema viari l’edificació existent que dóna front a la ctra. 
Palamós ajustant-la a la del POUM del 1985. 

 
Proposta de resolució: 
Per tal de resoldre les cessions pendents en el conjunt residencial del Camí de la Caleta es 
crea un sector discontinu que inclou com fins ara l’Escorxador, on s’admeten usos residencials, 
juntament amb el d’equipaments.  



 64

Les alineacions del Camí de la Caleta s’ajusten per tal de mantenir una mínima distància 
respecte a les edificacions existents consolidades i no afectar els accessos. El nou sector 
assumirà la urbanització d’un tram del Camí de la Caleta com a passeig eminentment per a 
vianants. 
La finca afectada per l’alineació de la carretera de Palamós queda inclosa dins el sector per tal 
de ser substituïda.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució. 
 
 
Núm. 148 
Núm. registre 05697 
Nom de qui al·lega: Maria Antònia Bonavia Arias i Pilar Bonavia Arias  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent propietàries de la finca nº9 del C/Rafael Aixada, la finca quedi exclosa del 
SMU-05 Placeta Llull - Aixada del nou POUM 

 
Proposta de resolució: 
Donada l’opinió manifestada per tots els propietaris del SMU-05 de no procedir a la substitució 
de les seves edificacions, i atès que es tracta d’un sector no substancial del POUM es 
procedeix a eliminar-lo.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 149 
Núm. registre 05699 
Nom de qui al·lega: Carlos Ayats Illas en nom de Carmen Illas Batlle 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’estudiï la protecció del Sistema Hídric que afecta la finca nº 3089 de les Comes a 
fi de mantenir la situació actual del terreny.  
. 

Proposta de resolució:  
Una franja de protecció dels cursos hídrics de 5m a banda i banda és suficient i resulta més 
compatible amb el manteniment de les activitats rurals que molt sovint es desenvolupen a 
proximitat de les rieres. 
  
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 150 
Núm. Registre: 05702 
Nom de qui al·lega: Ramon Serra Matas 
 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es garanteixi que els paràmetres urbanístics de Can Serra (condicions d’edificació, 
sòl de cessió com espai públic) permeten executar l’edificabilitat atorgada al sector.   
Que el sistema de gestió sigui la reparcel·lació per compensació bàsica.  
Que la densitat sigui d’un habitatge per cada 90 m2 de sostre de renda lliure. 
Que s’exclogui del sector la finca situada entre la casa Trachsler i l’hospital. 
Que el subsòl de la part cedida a l’Ajuntament pugui ser utilitzada per l’aparcament 
subterrani. 
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Proposta de resolució:  
En la mesura que diverses al·legacions han demanat reduir l’edificabilitat davant del Monestir, 
es replanteja el sector SMU-25. El sector deixa de ser discontinu i queda reduït a l’àmbit de 
Can Serra. L’edificabilitat del sector s’ajusta de manera a mantenir el valor residual del sòl que 
se li atorgava en el document de revisió del POUM aprovat inicialment. S’estableixen unes 
cessions tant d’espai lliure, com d’equipament. S’assignen uns usos tant residencials, com 
terciaris, per potenciar el caràcter de centralitat urbana del sector. La possibilitat de construir 
aparcament sota sòl públic queda contemplada en la normativa del POUM. 
 
CONCLUSIÓ: Es considera estimada l’al·legació en la mesura que els nous paràmetres 
urbanístics no presenten cap dificultat ni per executar l’edificabilitat, ni de viabilitat econòmica.  
 
 
Núm. 151 
Núm. registre 05707 
Nom de qui al·lega: Lluisa Respecta Miquel 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que s’estudiï la protecció del Sistema Hídric que afecta la finca “Can Ralet” de les 
Comes a fi de deixar-lo com fins ara.  

 
Proposta de resolució: 
Una franja de protecció dels cursos hídrics de 5m a banda i banda és suficient i resulta més 
compatible amb el manteniment de les activitats rurals que molt sovint es desenvolupen a 
proximitat de les rieres. 
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 152 
Núm. registre 05510 
Nom de qui al·lega: Pere Mallol Sangrà 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que s’incorpori el contingut del conveni del 21 de febrer del 2005, signat pels propietaris 
de la finca agrícola Mas Balmaña amb l’Ajuntament, al nou POUM. 
 

Proposta de resolució: 
Els convenis signats vinculats al POUM foren aprovats inicialment amb el mateix POUM, i per 
tant, en formen part. Els plànols d’ordenació O-03 i els paràmetres del sector SUD-11 Mas 
Balmanya Sud no entren en contradicció amb els termes del conveni, sinó que aquest 
introdueix indicacions suplementàries que han de ser tingudes en compte en el Pla Parcial. En 
la normativa, s’inclou una referència explícita a què el SUD-11 ve regulat per un conveni 
urbanístic.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 153 
Núm. Registre: 05729 
Nom de qui al·lega: Joan Ferrer Aymerich 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que es reiniciï el procés de participació ciutadana. 
Que es justifiqui la delimitació del SMU-16, delimitant-lo segons el planejament vigent. 
Eliminar l’obligació de construir aparcament soterrat.  
Eliminar l’obligació d’enderrocar l’edifici Joan I. 
Definir una nova vialitat, suprimint el traçat proposat per a l’arribada de la carretera de 
Sant Pol per la Costa i evitant que els carrers de l’Eixample acabin en cul de sac. 
Reconèixer el dret a mantenir l’habitatge dels afectats.  
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Proposta de resolució: 
Contràriament al què sosté l'al⋅legant, el procés de participació ciutadana ha complert els 
requisits establerts per la legislació urbanística, i no hi ha, doncs, cap raó que justifiqui tornar-lo 
a iniciar.  
Quant a l’execució del SMU-16, s’adjunta en resposta a l’al⋅legació l’estudi de viabilitat 
econòmica del Sector, resultat d’aplicar els valors indicats en l’Avaluació econòmico-financera 
del POUM aprovat inicialment. En conseqüència, resta acreditat que, en contra del què sosté 
l’al⋅legant, l’àmbit de planejament delimitat pel POUM garanteix que l’execució del mateix 
resulta viable tècnicament i econòmicament, i que concorre en el mateix un equilibri respecte 
dels de beneficis i càrregues derivats del planejament. 
Sens perjudici de l’anterior, es proposa ajustar els límits del SMU-16 limitant al màxim 
l’afectació de noves parcel·les no incloses fins ara en el sector. S’inclouen, però, aquelles 
parcel·les indispensables per a fer possible l’enderroc de l’edifici Joan I i el desviament de la 
carretera de Sant Pol per la costa.  
Pel que fa a l’obligació de construir l’aparcament soterrat, constitueix una previsió plenament 
justificada. En efecte, cal tenir en compte que donada l’edificabilitat i la densitat del sector, prop 
de 1000 places són necessàries per les pròpies activitats de l’àmbit, i és important que una 
àrea de centralitat com aquesta ofereixi aparcaments suplementaris. 
Quant a l’enderroc de l’edifici Joan I, contribuirà a la requalificació i revalorització del conjunt de 
la ciutat, i del sector de Cala Sants en particular, el que justifica plenament la seva previsió en 
la regulació del SMU-16.  
Es proposa no precisar el nou traçat de la carretera de Sant Pol per la Costa, per tal que sigui 
el propi Pla de Millora Urbana el que el defineixi d’acord amb l’ordenació que adopti. Però cal 
posar de relleu que, en contra del que afirma l’al⋅legant, en cap cas el traçat dibuixat en la 
proposta aprovada inicialment té una pendent del 14,5% sinó que presenta una pendent 
pronunciada però del tot factible. Es proposa, així mateix, mantenir el requisit de desviar l’actual 
traçat i evitar que el nou constitueixi un obstacle en la relació de la ciutat amb el mar. La vialitat 
interna al sector la definirà el Pla de Millora Urbana i és evident que els carrers de l’Eixample no 
acabaran en cul de sac, com sosté l’al⋅legant. 
Els propietaris d’un habitatge dins d’un sector de millora urbana tenen dret a una indemnització 
econòmica o a ser reallotjats en cas que es tracti de la seva primera residència, però no tenen 
dret a conservar l’habitatge actual en cas que el seu manteniment sigui incompatible amb la 
nova ordenació urbanística, si així ho determina el Pla de Millora urbana que en el seu dia es 
formuli. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació pel que fa a la justificació i ajusts dels límits del 
sector i pel que fa a la justificació de la viabilitat econòmica. 
 
 
Núm. 154 
Núm. registre 05752 
Nom de qui al·lega: Carme Angeles Pérez Becerra i Maria Fe Perez Becerra 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que es reconsideri la nova classificació del sòl no urbanitzable de la parcel·la “Mas 
Abrich” del paratge de les Comes mantenint-la en el seu estat de sòl agrícola i rural. 
I que la zona de qualificació paisatgística arribi fins a l’arbreda de la parcel·la com en el 
planejament vigent. 

 
Proposta de resolució: 
La casa i les feixes adjacents queden qualificades com a zona agrícola. La resta de la parcel·la, 
que s’enfila per vessant muntanyosos d’alta exposició visual romanen qualificades de zona de 
protecció paisatgística.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
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Núm. 155 
Núm. registre 05761 
Nom de qui al·lega: Carlos Freixa Oliveda, en representació de RENTMEX, S.L. 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’elimini el SMU-26. 
 
Proposta de resolució: 
El SMU-26 té per objectiu desencallar les obres de l’edifici en construcció situat en aquest 
àmbit inacabades i aturades des de fa anys. En la mesura que l’edificació està ja molt 
avançada, es proposa mantenir la qualificació vigent, permetent una planta més al front de la 
carretera de Girona. L’illa s’inclou en un polígon d’actuació (PA – Joan Bordàs) que assumirà la 
reurbanització dels vials de l’entorn. 
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 156 
Núm. registre 05762 
Nom de qui al·lega: Teresa Lluch Isaac, en representació de JAVA SECTORIAL, S.L. 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’elimini el SMU-26. 
 
Proposta de resolució: 
El SMU-26 té per objectiu desencallar les obres de l’edifici en construcció situat en aquest 
àmbit inacabades i aturades des de fa anys. En la mesura que l’edificació està ja molt 
avançada, es proposa mantenir la qualificació vigent, permetent una planta més al front de la 
carretera de Girona. L’illa s’inclou en un polígon d’actuació (PA – Joan Bordàs) que assumirà la 
reurbanització dels vials de l’entorn. 
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 157 
Núm. registre 05782 
Nom de qui al·lega: Ramon Pascual Fontana i Lidia Lapeña Molina 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’estudiï altres usos relacionats amb el medi natural, a més de càmping previst, 
dins l’àmbit del Parc Rural de Sant Amanç.  
Que es consideri la possibilitat de desenvolupar el Parc mitjançant sub-sectors amb 
convenis de cessió de sòl per a ús públic, i equipaments privats relacionats amb la 
hosteleria i el lleure. 
Que es reculli la proposta de situar una instal·lació de caire hoteler per al turisme rural 
mitjançant la cessió de sòl públic a través de convenis, així com la millora del camí 
existent i la conservació de la zona boscosa.  

 
Proposta de resolució: 
Els usos en el futur parc de Sant Amanç són els admesos en la regulació del sòl no 
urbanitzable. L’ordenació del parc i la seva gestió seran definides pel Pla Especial del parc. 
Mentre no es redacti aquest pla, els usos per a qualsevol finca en aquest àmbit són els que 
estableix la normativa del POUM, el qual inclou un catàleg de Masies que regula la possible 
instal·lació d’activitats de turisme rural.  
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
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Núm. 158 
Núm. registre 05805 
Nom de qui al·lega: Christian Razeau 
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
 Que no s’eixampli la carretera davant dels edificis SALTER. 
 

Proposta de resolució:  
El POUM no ha modificat cap alineació de la carretera de Palamós. La franja de la parcel·la 
dels edificis SALTER al llarg de la carretera està afectada per vialitat i ha de ser objecte de 
cessió. Amb aquest objectiu, la finca queda inclosa dins un polígon d’actuació (PA Urbanització 
Mariner).  
 
CONCLUSIÓ: L’al·legació es considera estimada en la mesura que el POUM no eixampla la 
carretera.  
 
 
Núm. 159 
Núm. registre 05807 
Nom de qui al·lega: Josep Martinell Sabrià, en representació de la Comunitat de propietaris de 

l‘edifici SALTER 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es classifiqui com a sòl urbà consolidat la parcel·la de l’edifici SALTER a la 
carretera de Palamós, qualificant de 12a la part ocupada per edifici i de verd privat les 
dues parts restants, admetent-hi l’ús d’aparcament. 
 

 
Proposta de resolució: 
La definició d’un polígon d’actuació que afecta la finca de l’al⋅legant a requeriment dels serveis 
tècnics municipals tenia com a objectiu regularitzar cessions pendents segons el planejament 
vigent. El POUM no ha modificat cap qualificació de la finca en qüestió en relació al 
planejament vigent, en què les dues parts no edificades es troben ja qualificades com a 
protecció de sistemes i espais lliures. Tenint en compte que les cessions que afecten la finca 
de la propietat SALTER són molt superiors a la resta de cessions de la urbanització Mariner, 
s’opta per qualificar com a verd privat la part de la parcel·la utilitzada com a principal 
aparcament dels apartaments. Romanen pendents de cessió la zona qualificada com a 
protecció de sistemes (qualificació compatible amb l’ús d’aparcament en superfície), i la part 
afectada per l’alineació de la carretera de Palamós. Es manté el polígon d’actuació per a fer 
efectives aquestes cessions.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació. 
 
 
Núm. 160 
Núm. Registre: 05831 
Nom de qui al·lega: Miquel Frigola Esponellà 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es reiniciï el procés de participació ciutadana. 
Que es justifiqui la delimitació del SMU-16, delimitant-lo segons el planejament vigent. 
Eliminar l’obligació de construir aparcament soterrat.  
Eliminar l’obligació d’enderrocar l’edifici Joan I. 
Definir una nova vialitat, suprimint el traçat proposat per a l’arribada de la carretera de 
Sant Pol per la Costa i evitant que els carrers de l’Eixample acabin en cul de sac. 
Reconèixer el dret a mantenir l’habitatge dels afectats.  
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Proposta de resolució: 
Contràriament al què sosté l'al⋅legant, el procés de participació ciutadana ha complert els 
requisits establerts per la legislació urbanística, i no hi ha, doncs, cap raó que justifiqui tornar-lo 
a iniciar.  
Quant a l’execució del SMU-16, s’adjunta en resposta a l’al⋅legació l’estudi de viabilitat 
econòmica del Sector, resultat d’aplicar els valors indicats en l’Avaluació econòmico-financera 
del POUM aprovat inicialment. En conseqüència, resta acreditat que, en contra del què sosté 
l’al⋅legant, l’àmbit de planejament delimitat pel POUM garanteix que l’execució del mateix 
resulta viable tècnicament i econòmicament, i que concorre en el mateix un equilibri respecte 
dels de beneficis i càrregues derivats del planejament. 
Sens perjudici de l’anterior, es proposa ajustar els límits del SMU-16 limitant al màxim 
l’afectació de noves parcel·les no incloses fins ara en el sector. S’inclouen, però, aquelles 
parcel·les indispensables per a fer possible l’enderroc de l’edifici Joan I i el desviament de la 
carretera de Sant Pol per la costa.  
Pel que fa a l’obligació de construir l’aparcament soterrat, constitueix una previsió plenament 
justificada. En efecte, cal tenir en compte que donada l’edificabilitat i la densitat del sector, prop 
de 1000 places són necessàries per les pròpies activitats de l’àmbit, i és important que una 
àrea de centralitat com aquesta ofereixi aparcaments suplementaris. 
Quant a l’enderroc de l’edifici Joan I, contribuirà a la requalificació i revalorització del conjunt de 
la ciutat, i del sector de Cala Sants en particular, el que justifica plenament la seva previsió en 
la regulació del SMU-16.  
Es proposa no precisar el nou traçat de la carretera de Sant Pol per la Costa, per tal que sigui 
el propi Pla de Millora Urbana el que el defineixi d’acord amb l’ordenació que adopti. Però cal 
posar de relleu que, en contra del que afirma l’al⋅legant, en cap cas el traçat dibuixat en la 
proposta aprovada inicialment té una pendent del 14,5% sinó que presenta una pendent 
pronunciada, però del tot factible. Es proposa, així mateix, mantenir el requisit de desviar 
l’actual traçat i evitar que el nou constitueixi un obstacle en la relació de la ciutat amb el mar. La 
vialitat interna al sector la definirà el Pla de Millora Urbana i és evident que els carrers de 
l’Eixample no acabaran en cul de sac, com sosté l’al⋅legant. 
Els propietaris d’un habitatge dins d’un sector de millora urbana tenen dret a una indemnització 
econòmica o a ser reallotjats en cas que es tracti de la seva primera residència, però no tenen 
dret a conservar l’habitatge actual en cas que el seu manteniment sigui incompatible amb la 
nova ordenació urbanística, si així ho determina el Pla de Millora urbana que en el seu dia es 
formuli.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació pel que fa a la justificació i ajusts dels límits del 
sector i pel que fa a la justificació de la viabilitat econòmica. 
 
 
Núm. 161 
Núm. Registre: 05832 
Nom de qui al·lega: Roser Garriga Palahí 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’exclogui la finca del carrer del Sol núm. 45-47 del sector SMU-20 de la plaça del 
Sol. 

 
Proposta de resolució: 
La finca en qüestió ja es troba afectada per l’espai lliure de la futura plaça del Sol en el 
planejament vigent. En el conjunt del municipi, i atenent als Criteris per a la redacció del POUM 
aprovats per unanimitat pel Ple Municipal, la revisió del POUM ha definit sectors de millora 
urbana per resoldre la gestió dels diferents sòls qualificats de sistemes (espais lliures, viaris o 
equipaments) pendents d’obtenció. El Pla de Millora Urbana i el projecte de reparcel·lació de la 
plaça del Sol  garantirà els drets de l’al·legant d’acord amb la legislació vigent. 
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
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Núm. 162 
Núm. registre 05843 
Nom de qui al·lega: Joan Barceló Padrosa i Ramon Ricart Sánchez 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es mantingui el verd comunitari del Pla Especial del Sector C de la Unitat 
d’Actuació 4-3 de les Bateries enlloc de transformar-lo en equipaments. 
 

 
Proposta de resolució: 
Es proposa ajustar el POUM a les determinacions del Pla Especial aprovat.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 163 
Núm. registre 05852 
Nom de qui al·lega: Joan-Lluis Brusi i Molinas en nom de Pilar Sala i Blasco 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que es reconsideri la nova classificació del sòl no urbanitzable de la parcel·la  
mantenint-la en el seu estat de sòl agrícola i rural, a fi de poder mantenir la continuïtat 
de l’activitat agrícola de la parcel·la.  
. 

Proposta de resolució: 
La finca forma part de la zona agrícola tradicional al voltant de la riera de les Comes, per la 
qual cosa és procedent incloure-les dins la zona agrícola. 
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 164 
Núm. registre 05853 
Nom de qui al·lega: Carles Brusi i Ayats 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es tingui en consideració la informació fotogràfica complementària presentada en 
referència a l’al·legació amb nº de registre 05637. 

 
Proposta de resolució: 
La mateixa que per a l’al·legació núm. 135. 
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 165 
Núm. registre 05857 
Nom de qui al·lega: Miquel Palahí Parella i Maria del Carmen Gasull Suriá 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que el parcel·lari de la zona 9e al Camí de les Bateries s’ajusti a la realitat registral.  
 
Proposta de resolució: 
Es proposa canviar la  regulació de la clau 9e, de manera que la indivisibilitat de les finques no 
depengui de les parcel·les grafiades en els plànols d’ordenació, sinó de les propietats registrals 
existents. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
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Núm. 166 
Núm. registre 05870 
Nom de qui al·lega: Juan Pedro Callicó Fauconnier 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’estudiï una continuïtat entre el sector de la nostra finca no urbanitzable (Sector 
SUD 04 Vinya Miomi) i la vialitat existent per ser utilitzada com a camí d’accés interior. 
Que siguin aplicats els aprofitaments indicats en la proposta de 0.15 m2st/m2 i la 
densitat d’habitatges de 6 per Ha. 

 
Proposta de resolució: 
Es proposa ajustar els plànols d’ordenació per tal que si el Pla Parcial ho creu necessari es 
proposi un accés que doni continuïtat al carrer de la Urbanització Vinya de Sant Pol. El sector 
de Vinya Miomi presenta unes condicions topogràfiques que el fan poc apte per a una gran 
edificabilitat. A més, es troba en una zona d’alta sensibilitat paisatgística, a proximitat del litoral, 
per la qual cosa ha estat inclòs en el Pla Director del Sistema Costaner amb la qualificació CE. 
Els paràmetres proposats pel POUM (0,1 m2st/m2 i 5hab/ha) són els adequats tenint en 
compte aquests condicionants.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació.  
 
 
Núm. 167 
Núm. registre 05914 
Nom de qui al·lega: Carmen Ortiz Montras 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent propietaria de la finca nº11 del C/Rafael Aixada, aquesta quedi exclosa del 
SMU-05 Placeta Llull-Aixada dins el nou POUM. 

 
Proposta de resolució: 
Atenent a les al·legacions de la pràctica totalitat dels habitants de l’àmbit i al fet que el SMU-05 
no constitueix cap proposta substancial del POUM es proposa suprimir-lo. 
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 168 
Núm. Registre: 05942 
Nom de qui al·lega: La comunitat de propietaris de l’edifici Joan I 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’exclogui l’edifici Joan I del SMU-16.  
 
Proposta de resolució: 
L’enderroc de l’edifici Joan I es planteja com una necessitat per tal d’obrir el futur sector de 
Cala Sants al port, contribuint a la valorització d’una àrea cridada a esdevenir un nou centre de 
Sant Feliu de Guíxols en la propera dècada. El POUM posa, doncs, fi a la incertesa jurídica 
dels darrers anys a la qual fa referència l’al·legació, tot preveient de forma expressa l’enderroc 
de l’edifici per tal d’executar les noves determinacions del planejament urbanístic. En el marc 
de la reparcel·lació que en el seu dia es formuli en execució del Pla de Millora Urbana, els 
propietaris seran compensats d’acord amb els drets que els reconeix la legislació vigent.  
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Pel que fa a les reserves que formul⋅la l’al⋅legant en relació al temps que pot transcórrer fins 
que es faci efectiva l’execució del Pla de Millora Urbana, i la incertesa jurídica que això podria 
causar als propietaris de l’edifici, cal assenyalar que, en tractar-se d’un àmbit prioritari, el 
POUM estableix com a sistema de gestió el de cooperació, tot programant-se la seva execució 
durant el primer sexenni de vigència del POUM. 
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
 
 
Núm. 169 
Núm. Registre: 05988 
Nom de qui al·lega: Jordi Valldeperas Junca 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que essent copropietari de l’immoble del carrer Comerç 26 demana que el POUM 
reconegui el caràcter consolidat de l’edifici i en garanteixi el manteniment dins el 
planejament derivat del POUM. 

 
Proposta de resolució: 
La finca del carrer Comerç, 26 ja està inclosa en el planejament vigent en l’àmbit de Cala 
Sants, un sector urbanístic on el Pla General d’Ordenació Urbana de 1985 ja preveu una total 
transformació de l’ordenació i els usos. Per tant, l’immoble es troba actualment en sòl urbà no 
consolidat, en contra del que sosté l’al⋅legant, i manté aquesta consideració en el POUM 
aprovat inicialment, en trobar-se inclòs en el SMU-16 Cala Sants. En conseqüència, restarà 
subjecte al règim de drets i deures que, per a aquesta classe de sòl, estableix el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
El Pla de Millora Urbana que en el seu dia s’aprovi definirà el futur de l’edificació, en funció de 
la seva compatibilitat amb la nova ordenació urbanística. 
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
 
 
Núm. 170 
Núm. registre 05989 
Nom de qui al·lega: Josep Valldeperas Junca 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es reconegui la consolidació de l’immoble del C/Comerç nº26 2on 2ª, garantint-ne 
el seu manteniment per part del planejament. 

 
Proposta de resolució: 
La finca del carrer Comerç, 26 ja està inclosa en el planejament vigent en l’àmbit de Cala 
Sants, un sector urbanístic on el Pla General d’Ordenació Urbana de 1985 ja preveu una total 
transformació de l’ordenació i els usos. Per tant, l’immoble es troba actualment en sòl urbà no 
consolidat, en contra del que sosté l’al⋅legant, i manté aquesta consideració en el POUM 
aprovat inicialment, en trobar-se inclòs en el SMU-16 Cala Sants. En conseqüència, restarà 
subjecte al règim de drets i deures que, per a aquesta classe de sòl, estableix el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
El Pla de Millora Urbana que en el seu dia s’aprovi definirà el futur de l’edificació, en funció de 
la seva compatibilitat amb la nova ordenació urbanística. 
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
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Núm. 171 
Núm. registre 05990 
Nom de qui al·lega: Antonio Valldeperas Junca 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que es reconegui la consolidació de l’immoble del C/Comerç nº26 2on 1ª, garantint-ne 
el seu  manteniment dins del planejament. 

 
Proposta de resolució: 
La finca del carrer Comerç, 26 ja està inclosa en el planejament vigent en l’àmbit de Cala 
Sants, un sector urbanístic on el Pla General d’Ordenació Urbana de 1985 ja preveu una total 
transformació de l’ordenació i els usos. Per tant, l’immoble es troba actualment en sòl urbà no 
consolidat, en contra del que sosté l’al⋅legant, i manté aquesta consideració en el POUM 
aprovat inicialment, en trobar-se inclòs en el SMU-16 Cala Sants. En conseqüència, restarà 
subjecte al règim de drets i deures que, per a aquesta classe de sòl, estableix el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
El Pla de Millora Urbana que en el seu dia s’aprovi definirà el futur de l’edificació, en funció de 
la seva compatibilitat amb la nova ordenació urbanística. 
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 172 
Núm. registre 05991 
Nom de qui al·lega: Miquel Bayés i Roca 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que el nou POUM presenti coherència amb el territori ordenat i en aquest sentit li sigui 
atorgada a la parcel·la del C/Port Salvi nº91-103 la qualificació de 9c, fent que la 
modificació iguali la parcel·la amb el conjunt del sector. 

 
Proposta de resolució: 
El POUM no ha modificat les qualificacions del sector, sinó que manté les del planejament 
vigent. En aquest àmbit en el planejament vigent coexisteixen zones 9c i 9d. És cert que en 
algunes finques qualificades de 9b, les edificacions existents són blocs plurifamiliars. Ara bé, el 
planejament urbanístic no s’ha d’ajustar forçosament a la realitat preexistent, sinó establir 
aquells paràmetres que es creguin més adequats per a cada àrea. Introduir algunes 
qualificacions de zona 12 (blocs plurifamiliars) i transformar zones 9d en 9c suposaria atorgar 
major edificabilitat o permetre la construcció de més habitatges (admetent parcel·les més 
petites) que es contradiuen amb la voluntat del POUM de preservar la qualitat paisatgística del 
front litoral. Es mantenen, doncs, les qualificacions del planejament vigent. 
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
 
 
Núm. 173 
Núm. registre 06003 
Nom de qui al·lega: Ambit 2004 S.L. 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que el verd comunitari de les parcel·les nº10,11 i 13 al C/Armadaller nº65-73 i 79-81 
(Urb. Les Bateries) que segons el pla Especial del sector C de la Unitat d’actuació 4-3 
de les Bateries es canvia a equipament, resti sense alterar. 

 
Proposta de resolució: 
Es proposa ajustar el POUM a les determinacions del Pla Especial aprovat.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
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Núm. 174 
Núm. registre 06004 
Nom de qui al·lega: Mª Begoña de Besacoa Gaspart 
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
Que el verd comunitari de les parcel·les nº26 al C/Armadaller nº17-19 (Urb. Les 
Bateries) que segons el pla Especial del sector C de la Unitat d’actuació 4-3 de les 
Bateries es canvia a equipament, resti sense alterar. 
 

 
Proposta de resolució: 
Es proposa ajustar el POUM a les determinacions del Pla Especial aprovat.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 175 
Núm. registre 06005 
Nom de qui al·lega: Jaume Andreu Chulià 
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
Que el verd comunitari de les parcel·les del C/Armadaller nº21-23 (Urb. Les Bateries) 
que segons el pla Especial del sector C de la Unitat d’actuació 4-3 de les Bateries es 
canvia a equipament, resti sense alterar. 
 

 
Proposta de resolució: 
Es proposa ajustar el POUM a les determinacions del Pla Especial aprovat.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 176 
Núm. Registre: 06012 
Nom de qui al·lega: Raquel Fernàndez Escortell 
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
Que s’inclogui les edificacions de la finca de l’antiga gossera en el Catàleg de masies 
com a Tipus A. 
 

Proposta de resolució: 
Tal com es proposa per a l’al·legació núm. 73, les edificacions són incloses en el Catàleg de 
Masies, però com a Tipus B. 
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 177 
Núm. registre 06022 
Nom de qui al·lega: Antonio Salido Redondo 
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
Que es mantingui l’ordenació urbanística del planejament vigent pel què afecta a la finca 
situada a la ctra. de Girona s/n –C/ Ronda, propietat de Rovira Girona S.L .i en 
conseqüència quedi exclosa del SMU-02 “Quatre Arbres”. 
Que la proposta s’ha d’anul·lar per la inviabilitat econòmico-financera de l’operació 
urbanística dissenyada per l’Ajuntament. 
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Proposta de resolució: 
La qualificació en el planejament vigent en la finca en qüestió és d’equipament privat, i per tant, 
no admet els usos comercials que la propietat proposa. El compromís de l’Ajuntament era 
reconvertir els usos del sector a través de la modificació del planejament, i això és el que 
proposa el POUM, definint el SMU-02 com a nova àrea de centralitat on coexisteixen usos 
residencials i terciaris, entre ells els comercials. Aquesta proposta és del tot viable 
econòmicament. El mateix estudi econòmic de l’al·legació ho demostra, si es corregeix l’error 
que consisteix en sumar dues vegades els costos d’inversió (ja que tal i com està calculat, el 
valor del cost financer ja els inclou). És evident que una reconversió de l’ordenació i dels usos 
com la proposada per al conjunt del sector fa que el sòl passi a tenir la consideració d’urbà no 
consolidat, i que calgui participar a noves càrregues urbanístiques. El fet que la propietat s’hagi 
avançat a realitzar unes inversions incompatibles amb el planejament vigent no constitueix un 
argument per substreure’s a les obligacions urbanístiques que es deriven de la requalificació. 
Tot i així, en la mesura que la proposta d’activitat comercial presentada s’ajusta perfectament 
als objectius del SMU-02 i que existia el compromís previ de l’Ajuntament per al trasllat de 
l’activitat de l’al·legant, el POUM proposa excloure la finca del SMU-02, i qualificar-la com a 
zona d’activitats econòmiques.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 178 
Núm. registre 06049 
Nom de qui al·lega: Júlia Prat Arboix 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que la seva  finca “Mas Assols” segons el nou POUM proposa tres catalogacions 
diferents; de sòl agrícola, sòl forestal i sòl de protecció natural i paisatgística la qual 
aquesta última no s’adecua a la realitat ja que es tracta d’una prolongació del sól 
forestal i així hauria de continuar per poder-lo preservar. 

 
Proposta de resolució: 
La zona de protecció paisatgística a la qual fa referència l’al·legació es troba contemplada tant 
en el planejament vigent, com en la proposta de Pla Especial del Sòl no Urbanitzable de 2004, 
però és cert que forma part de la mateix bosc d’aquesta propietat qualificat en el seu conjunt 
com a zona forestal. Es proposa ajustar la zona de protecció paisatgística als límits de la 
propietat en la mesura que la zona de protecció paisatgítica restant continua preservant 
perfectament les parts del turó més exposades visualment.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 179 
Núm. registre 6069 
Nom de qui al·lega: Emili Albó i Casals i Joan Albó Casals 
 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es modifiquin els articles 85 i 152 de les Normes Urbanístiques en el sentit de 
permetre l’ús privat a l’espai sota porxo de les finques núm. 23 i 24 de la Plaça del 
Mercat. 
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Proposta de resolució: 
 
L’article 85 no impedeix l’ús privat de l’espai sota porxo. Prescriu únicament l’obligació de què 
el porxo estigui obert. Els porxos, per tant, podent tenir tant un ús privat o públic en funció de la 
seva propietat, sempre que s’ajustin a les ordenances municipals sobre l’ús de l’espai públic. 
 
Es proposa suprimir la referències als usos privats als porxos de les finques núm. 23 i 24 de la 
plaça del Mercat.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació. Es manté el redactat de l’article 85 i es modifica 
la prescripció als porxos de les finques núm. 23 i 24 a l’article 152.4. de les Normes 
Urbanístiques. 
 
 
Núm. 180 
Núm. Registre: 06086 
Nom de qui al·lega: Francisco Garcia Cabrera i Maria Jesús López Ortiz 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es determini el sistema de gestió per a les parts de la seva finca situades damunt 
de la zona d’equipaments de Vilartagues, una part de la qual es troba qualificada 
d’equipament en sòl urbà, i una altra d’equipament en sòl urbanitzable.  

 
Proposta de resolució: 
La zona d’equipaments en sòl no urbanitzable no implica l’obligació de l’Ajuntament a procedir 
a la seva expropiació. En qualsevol cas, tal i com estan definits els equipaments en la 
normativa, resulta possible que s’hi puguin instal·lar activitats privades d’interès comunitari que 
generin un aprofitament, i per tant, tampoc en sòl urbà l’Ajuntament està obligat a procedir a la 
seva expropiació.  
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 181 
Núm. registre 06087 
Nom de qui al·lega: Teresa Valldeperas Junca 
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
Que es reconegui la consolidació de l’immoble del C/Comerç nº26 1er 2ª, garantint-ne el 
seu manteniment dins del planejament. 

 
Proposta de resolució: 
La finca del carrer Comerç, 26 ja està inclosa en el planejament vigent en l’àmbit de Cala 
Sants, un sector urbanístic on el Pla General d’Ordenació Urbana de 1985 ja preveu una total 
transformació de l’ordenació i els usos. Per tant, l’immoble es troba actualment en sòl urbà no 
consolidat, en contra del que sosté l’al⋅legant, i manté aquesta consideració en el POUM 
aprovat inicialment, en trobar-se inclòs en el SMU-16 Cala Sants. En conseqüència, restarà 
subjecte al règim de drets i deures que, per a aquesta classe de sòl, estableix el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. Sens perjudici de 
l’exposat, i en l’hipotètic i negat supòsit que es pogués considerar que la finca de l’al⋅legant té la 
condició actualment de sòl urbà consolidat, cal tenir en compte que, d’acord amb el que 
estableix l’article 31.2 del referit Text refós, aquesta categoria de sòl esdevé sòl urbà no 
consolidat si el planejament general el sotmet a operacions de transformació incorporant-lo en 
un sector de millora urbana o en un polígon d’actuació.  
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El Pla de Millora Urbana que en el seu dia s’aprovi definirà el futur de l’edificació, tot establint la 
seva conservació o enderrocament, en funció de la seva compatibilitat amb la nova ordenació 
urbanística. 
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 182 
Núm. registre 06095 
Nom de qui al·lega: Josep Saurina Canadell 
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
Que es modifiqui la fitxa que defineix el Sector SUD-06 augmentant l’edificabilitat 
d’acord amb el projecte presentat. 
 

 
Proposta de resolució: 
El sector de Santa Júlia, degut a la topografia accentuada que fa que hi hagi molt poc sòl apte 
per edificar, i degut a l’alta exposició visual del sector pot admetre poca edificabilitat. 
L’edificabilitat proposada en l’al·legació és del tot inadmissible. Ara bé, degut al fet que diverses 
al·legacions estimades han suposat excloure del sector finques on es preveia edificar 
habitatges, resulta necessari canviar les condicions d’edificació del sector, substituint els 
habitatges unifamiliars aïllats, per habitatges plurifamiliars al llarg de la Ronda Joan Casas. 
Aquesta ordenació minimitza l’impacte paisatgístic, i és adequat assignar-li un lleuger increment 
d’edificabilitat. Es proposa per al SMU-06 una edificabilitat bruta de 0,13 m2st/m2.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació.  
 
 
Núm. 183 
Núm. registre 06096 
Nom de qui al·lega: Pere Madí i Burgell 
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
Que s’exclogui del Sector SMU 12 “Entorns del Col·legi Gaziel” els immobles de la seva 
propietat ubicats al C/Magdalena 29 i al Passatge d’en Vidal s/n, quedant dins la 
classificació actualment vigent. 
 

 
Proposta de resolució: 
Atès l’estat dels immobles en qüestió, la seva situació a tocar la riera de Sant Amanç en el punt 
on aquesta comença la seva transició cap a l’espai rural, la profunda remodelació que 
experimentarà el sector amb la reconversió d’usos industrials a residencials de la finca veïna, el 
POUM inclou les propietats de l’al·legant en el SMU-12 perquè el Pla de Millora Urbana 
decideixi sobre el seu futur en funció de l’ordenació finalment adoptada. Com es pot observar, 
els plànols d’ordenació no qualifiquen les finques en qüestió com a sistema, i per tant, el Pla de 
Millora Urbana podria optar per mantenir-les. Arran de les diverses al·legacions presentades, el 
SMU-12 ha sofert variacions, excloent-se del sector les dues cases del carrer Rosselló i de les 
dues finques a la cantonada dels carrer Santa Magdalena i del Mall. El desenvolupament del 
sector és totalment viable.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima parcialment  l’al·legació, en la mesura que es redueixen càrregues del 
sector. 
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Núm. 184 
Núm. registre 06107 
Nom de qui al·lega: Isabel Ventura i Mora 
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
Que referint-se a l’illa formada pels C/Dos de Maig , Aden i Pitarra, es considera una 
possible gran densitat i concentració d’habitatges pel que es demana una qualificació de 
6c en el tram del C/Pitarra a fi de reduir-ne la densitat. 
 

Proposta de resolució: 
S’ajusta el límit de qualificacions entre la zona 6a i 6c, de manera que la zona 6a queda 
limitada als edificis amb front a l’Avinguda del carrer Dos de Maig, d’amplada suficient per 
admetre les alçades pròpies d’aquesta zona.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 185 
Núm. registre 06108 
Nom de qui al·lega: Carles Motas i López 
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
Que donada la manca de places d’aparcament a la zona de Sant Pol, s’hauria de 
considerar una zona d’aparcament ja existent al front marítim però no considerada a 
l’anterior pla general, reflectint-la en el nou POUM i sumant-li la possibilitat de fer una 
planta soterrada. 
 

Proposta de resolució: 
Efectivament, l’aparcament en qüestió es troba ben situat. Es proposa qualificar tot l’àmbit com 
a protecció de sistemes, que admet aparcament tant en superfície com en subsòl.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 186 
Núm. registre 06117 
Nom de qui al·lega: Laura Martí Hermosilla, en representació de la Comunitat de propietaris 

“Las Mimosas”.  
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
Que s’exclogui del Sector de Millora Urbana SMU-29 el conjunt residencial “las 
Mimosas”. En cas de desestimar-se, que es modifiquin las condicions d’edificació que 
es determinen en la zona 11. 

 
Proposta de resolució: 
Tal i com s’indica en l’al·legació, les edificacions consolidades incloses en el SMU-29 són 
anteriors al Pla General de 1985, i al desenvolupament dels sectors de Sant Pol que l’envolten. 
Correspon, doncs, al planejament reconèixer aquesta realitat fàctica. Per tant, se suprimeix el 
SMU-29, i el POUM atorga directament una qualificació a les finques: 12a per Les Mimoses i 11 
per les Villes Garbí. Ara bé, es manté un polígon d’actuació amb l’objectiu d’assegurar que 
quan es procedeixi a la substitució de les edificacions es realitzin les obres d’urbanització 
necessàries per a resoldre el problema de la diferència de cota existent entre les finques 
d’aquest àmbit i les noves urbanitzacions de Sant Pol.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
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Núm. 187 
Núm. registre 06119 
Nom de qui al·lega: Pere Madí i Burgell 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que es deixi sense efecte la delimitació del SMU-05 “Placeta Llull-Aixada”, excloent 
d’aquest sector la finca de la carretera de Girona. Que es consideri la possibilitat més 
realista d’obtenir els mateixos objectius de millora viària puntual amb una afectació més 
reduïda, tipus xamfrà, compensable, si s’escau, mitjançant l’establiment, per la finca 
directament afectada, de condicions d’edificació diferencials que assegurin la viabilitat 
econòmica d’una eventual expropiació.  

 
Proposta de resolució: 
Atenent a les al·legacions de la pràctica totalitat dels habitants de l’àmbit i al fet que el SMU-05 
no constitueix cap proposta substancial del POUM es proposa suprimir-lo. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 188 
Núm. registre 06121 
Nom de qui al·lega: Juan Carlos Luque Mates 
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
Que es corregeixi l’error de classificació de la finca amb parcel·la nº6 de la Urbanització 
“Pineda Fosca”, doncs consta que una part està classificada com a sòl urbà  i l’altra com 
a sòl urbanitzable programat.  
Que es trobi una millor solució per a l’accés al Sector Santa Júlia i amb una topografia 
més adient. 
 

Proposta de resolució: 
Atesa la informació aportada per l’al·legant, es procedeix a rectificar l’àmbit del SUD-06 Santa 
Júlia, mantenint la integritat de la seva parcel·la com a sòl urbà qualificat de 9c.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 189 
Núm. registre 06134 
Nom de qui al·lega: Juan Forner Matamala, en representació de la Comunitat de Propietaris 

dels Edificis Club de Mar. 
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
Que es reconegui la situació urbanística existent i consolidada, respectant l’alçada 
edificable actual que consten els apartaments dels Edificis Club de Mar, així com la 
separació al vial existent.  

 
Proposta de resolució: 
El POUM no modifica la qualificació de la finca en qüestió, que des del Pla General del 1985 és 
de 12b. Tenint en compte que es tracta d’apartament a primera línia de mar, el POUM no 
procedirà a una canvi de qualificació que reconeixeria un augment d’edificabilitat incompatible 
amb la voluntat de preservar la qualitat paisatgística del litoral. 
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
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Núm. 190 
Núm. registre 06149 
Nom de qui al·lega: Ricardo Mateo Franco 
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
Que es corregeixi l’error material comès en els plànols d’ordenació del sòl urbà i 
urbanitzable, tot respectant l’alineació de l’actual façana de la vivenda del C/Consulat 
nº7-9. 

 
Proposta de resolució: 
Es corregeix l’error en les alineacions del carrer Consulat, desafectant la finca. 
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 191 
Núm. registre 06162 
Nom de qui al·lega: Encarnació Mostazo Pérez 
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
Que es canviï l’alineació en el tram del C/Alicante suprimint l’espai semicircular 
actualment destinat a vial o es contempli la qualificació homogènia per tota la zona 
segons l’actual clau 6b (PB + 2PP), inclòs el solar nº11 corresponent a la parcel·la 176 
de la Urbanització Molí de Vent. 

 
Proposta de resolució: 
El POUM no ha modificat el planejament vigent en la finca en qüestió, que en el Pla General 
del 1985 ja apareix afectada de vialitat. En la part de la finca no afectada per vialitat se li 
atribueix la qualificació de 6b, que es la pròpia de tot el front edificat del carrer d’Alacant.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 192 
Núm. registre 06166 
Nom de qui al·lega: Ignacio Elizalde Portabella, Joan Barceló Padrosa i Bartolomé Toledo 
González 
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
Que s’incrementi en un 35% addicional l’edificabilitat bruta del sector SMU-28 per tal 
d’adequar-se millor als criteris de sostenibilitat i que garantiria així la justa repartició de 
beneficis i càrregues. 
Que es deslliuri el SMU-28b de la càrrega de la substitució de l’edifici de la cantonada 
entre els carrers Bruc i Pecher i que sigui assumida per el SMU-10. 
 

 
Proposta de resolució: 
S’accepta el canvi de límits entre el SMU-12 i el SMU-28, ampliant el primer i reduint la 
superfície del segon.  Es manté la substitució de l’edifici de la cantonada dels carrers Bruc i 
Pecher dins el SMU-28. L’edificabilitat del sector, corresponent a 1m2st/m2 de la superfície de 
l’àmbit, més l’edificabilitat existent en els edificis substituïts a l’esmentada cantonada, és del tot 
suficient per a garantir la viabilitat del sector. 
  

CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació.  
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Núm. 193 
Núm. registre 06172 
Nom de qui al·lega: Enric Roca Torrés 
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
Que es reconsideri la qualificació del Sector de Millor Urbana 14 que afecta a la finca 
situada a la Ronda Narcís Massanes nº94 i que es permeti que cada propietari pugui 
construir independentment. 
 

 
Proposta de resolució: 
L’arribada de la Ronda de Ponent canvia completament el context urbà d’aquest àmbit fent 
indispensable un sector de millora urbana que n’ordeni la transformació.  
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 194 
Núm. registre 06173 
Nom de qui al·lega: Jaume Deyà Ripoll 
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
Que es mantingui la situació i ordenació del planejament vigent en les dues zones que 
afecten la propietat on se situa l’Hotel Montjoi , avui Hotel Bellevue, que són zona 12a i 
14a. 
En cas de desestimar-se, que la qualificació de zona 12b afecti només a la zona 
d’instal·lacions, es mantingui la zona 12a a la resta de la parcel·la, es mantingui també 
la qualificació de zona 14a-Equipament privat a la zona d’aparcament i es corregeixi 
l’àmbit de zona verda, tot amb la fi de trobar un equilibri que afavoreixi les actuacions de 
renovació sense que la nova dinàmica comporti desavantatges a les activitats 
econòmiques més febles. 
 

 
Proposta de resolució: 
L’equipament de l’hotel Bellvue és privat en el planejament vigent i es proposa explicitar-ho en 
el planejament vigent. El POUM no ha tingut cap voluntat de modificar les qualificacions de les 
finques de l’Hotel Bellevue, que són 12a per la parcel·la edificada. Amb l’objectiu de potenciar 
l’activitat hotelera es proposa reduir a la qualificació d’activitat hotelera H1 només a la part de la 
finca que acull aquesta activitat. La resta es qualifica com a 12b. Una part de l’equipament 
privat serà cedit com a zona verda. Es defineix un polígon d’actuació per regular aquestes 
cessions.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 195 
Núm. Registre: 06174 
Nom de qui al·lega: Enric Miquel, S.A. 
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
Que es modifiquin els paràmetres del SUD-01 de Cubells per tal que la parcel·la 
resultant amb aprofitament privat no suposi una disminució tan dràstica de superfície 
que impedeixi la continuïtat de l’activitat, tal i com succeeix amb els paràmetres 
existents.  
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Proposta de resolució: 
Per tal d’atendre a les necessitats diferenciades dels diversos propietaris del sector de Cubells, 
es procedeix a subdividir-lo en diversos sectors, tot mantenint els objectius i l’ordenació del 
conjunt. Les finques d’Enric Miquel, que tenen com a principal problemàtica el manteniment 
d’una activitat que requereix una superfície mínima de sòl, es troben en un sector en què es 
redueix el percentatge de cessions, permetent que les parcel·les resultants amb aprofitament 
privat augmentin les dimensions, permetent el manteniment de les activitats existents.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 196 
Núm. registre 6177 
Nom de qui al·lega: Emili Albó i Casals i Joan Albó Casals 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

S’amplia l’al·legació presentada anteriorment (núm. 179) amb la presentació d’una còpia 
de la sentència del Tribunal de Justicia de Andalucía de 25 d’abril de 2002 per reforçar 
els seus arguments exposats anteriorment. 

 
Proposta de resolució: 
(Veure l’al·legació núm. 179) 
 
CONCLUSIÓ: (Veure l’al·legació núm. 179) 
 
 
Núm. 197 
Núm. registre 06179 
Nom de qui al·lega: Fina Negre Pages 
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
Que el cost d’execució del tram de ctra. de Tossa, s’ha d’imputar als Pressupostos 
Municipals d’inversions. 
Que es redueixin les places d’aparcament previstes al nº100. 
Que es qualifiqui “ad hoc” la vivenda existent a la finca el C/Narcís Massanes nº53 
afectada dins el sector SMU-15a i concretament dins d’equipaments, a fi  de  permetre-
hi l’ús d’habitatge. 
 

Proposta de resolució: 
En la mesura que a l’arribar al nucli urbà, just al trobar la ronda Narcís Massana, la carretera de 
Tossa adquireix plenament un caràcter urbà, es proposa que la connexió entre la carretera i la 
Ronda de Ponent es produeixi per la Ronda Narcís Massana, un tram del carrer del Doctor 
roviara i el carrer de Callao.  
En la mesura que l’aparcament proposat en aquest sector haurà d’anar ubicat principalment 
sota el sòl públic d’equipament, es considera més oportú que la seva rfealització es dugui a 
terme després del desenvolupament del sector, en el moment en què existeixi el projecte per 
edificar l’equipament. El sector només haurà d’assumir, doncs, el nombre de places 
d’aparcament que vinculades al sostre que se li assgina. 
La masia en qüestió ja es troba en el planejament vigent qualificada d’equipament, i per tant, 
subjecte a possible expropiació. En la mesura que la masia es troba en un turó, a una cota més 
elevada que la resta de l’àmbit, i que per tant, difícilment podria formar part d’un única 
equipament amb la resta del sector, s’exclou del SMU-15, però roman qualificada com 
equipament. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació en els termes de la proposta de resolució.  
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Núm. 198 
Núm. registre 6181 
Nom de qui al·lega: Ponç Miret i Vidal 
 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’ampliï l’àmbit destinat al càmping sota la carretera de Pedralta d’acord amb 
l’àmbit del Pla Especial presentat a finals del 2004, incloent la totalitat de la finca 
Margarida, amb les disposicions necessàries per a la protecció de la riera de Bujonis.  
Es rectifiquin les qualificacions del sòl en l’àmbit de la finca de Mas Margarida. 
Es reconsiderin les limitacions de noves construccions en relació a la distància al sòl 
urbà en la mesura que vinguin amparades per un planejament especial. 

 
Proposta de resolució: 
Tenint en compte que per tal que el nou càmping que es proposa en l’àmbit de l’Ardenya sigui 
de categoria superior exigeix un programa que requereix una superfície de sol superior a la de 
l’àmbit definit en la proposta del POUM aprovada inicialment. Tenint en compte l’extens estudi 
ambiental que acompanya el Pla Especial per a la implantació del càmping presentat a 
l’Ajuntament a finals de 2004 paral·lelament a la tramitació de la revisió del POUM. Es proposa 
ampliar l’àmbit destinat al càmping de Pedralta. Els nous sòls inclosos corresponen a antigues 
zones agrícoles en total estat d’abandó, mentre es garanteix la integritat de l’àrea agrícola de 
Bujonis. La implantació del càmping estarà regulada per un pla especial que haurà de ser 
especialment curós en les mesures de protecció i integració ambiental. Des del POUM 
s’especifica que la part inclosa dins de l’àmbit del càmping que afecta la riera de Bujonis 
romandrà totalment lliure.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació 
 
 
Núm. 199 
Núm. Registre: 06182 
Nom de qui al·lega: Pedro Luque Mates 
 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’elimini el SMU-26. 
 
Proposta de resolució: 
El SMU-26 té per objectiu desencallar les obres de l’edifici en construcció situat en aquest 
àmbit inacabades i aturades des de fa anys. En la mesura que l’edificació està ja molt 
avançada, es proposa mantenir la qualificació vigent, permetent una planta més al front de la 
carretera de Girona. L’illa s’inclou en un polígon d’actuació (PA – Joan Bordàs) que assumirà la 
reurbanització dels vials de l’entorn. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució. 
 
 
Núm. 200 
Núm. registre 6185 
Nom de qui al·lega: Joan Albó Casals actuant com a representant de EJPEA S.A. 
 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’aclareixi en quina situació es troba l’espai sota pòrtic de les finques situades a la 
Plaça del Mercat i es modifiquin els articles 85 i 152 de les Normes Urbanístiques en el 
sentit de permetre l’ús privat a l’espai sota porxo de la finca núm. 22 de la Plaça del 
Mercat. 
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Proposta de resolució: 
En cap punt s’impedeix l’ús privat de l’espai sota porxo de la finca núm. 22 de la Plaça del 
Mercat. L’article 85 de les Normes Urbanístiques prescriu únicament l’obligació de què el porxo 
estigui obert. El porxo, per tant, pot tenir un ús privat o públic en funció de la seva propietat. 
L’article 152 determina que el porxo de la finca núm. 22 mantindrà les característiques 
existents. 
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
 
 
Núm. 201 
Núm. registre 6186 
Nom de qui al·lega: Francisco Garcia Perea 
 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es redueixi l’amplada de la ronda nord a 2 carrils en el tram de Cubells i que es 
desplaci la rotonda proposada. 

 
Proposta de resolució: 
La ronda nord manté una amplada constant al llarg de tot el seu traçat, ja iniciat en els extrems, 
tant a Vilartagues com a Mas Toi. Cal tenir en compte que en l’àmbit de Cubells, el Pla Parcial 
preveurà probablement carrils de servei. En la mesura que se suprimeix la proposta de 
desviació de la connexió entre l’Avinguda Europa i la ronda Nord, se suprimeix també la 
rotonda a la que fa referència l’al·legació.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució.  
 
 
Núm. 202 
Núm. registre 6191 
Nom de qui al·lega: Melanie Xargay Roberts 
 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

a) Que en les illes de poca amplada s’admeti la possibilitat de connectar amb 
passarel·les els dos fronts edificables. 

b) Que pogués tenir una planta més (de PB+2PP a PB+3PP) a la zona qualificada de 
2b entre el Carrer Major i el Passeig del Mar. 

 
Proposta de resolució: 
S’accepta la solució formulada, però amb la condició que no comporti un augment 
d’edificabilitat ni es perjudiqui a les finques veïnes.  
 
CONCLUSIÓ: 
a) S’estima condicionada l’al·legació.  
b) No s’estima la proposta feta, doncs, suposaria un augment d’edificabilitat i perjudicaria la 

qualitat de l’espai viari públic. Mitjançant un pla de millora urbana sempre es podria 
reordenar l’edificabilitat si es cregués convenient millorar les condicions de l’edificació. 
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Núm. 203 
Núm. registre 06192 
Nom de qui al·lega: Albert Sibils i Ensesa  
Descripció dels aspectes al·legats: 

 
Que es deixi sense efecte la proposta de qualificació del solar de l’Hotel S’Agaró com a 
zona de verd privat (clau 14). Que se li atorgui una qualificació que garanteixi un 
aprofitament coincident o similar a la zona d’equipament privats que li corresponia en el 
planejament vigent.. 

 
Proposta de resolució: 
Es manté la qualificació existent en el planejament d’aquesta parcel·la com equipament privat.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 204 
Núm. registre 06194 
Nom de qui al·lega:  Joan Sala Ramionet i Pere Solé Llonch 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es reconsideri la protecció del Sistema Hídric que afecta la parcel·la “La Cotorra” i 
es considera desmesurada en el seu conjunt, deixant-ho en els termes vigents 
actualment. 

 
Proposta de resolució:  
Una franja de protecció dels cursos hídrics de 5m a banda i banda és suficient i resulta més 
compatible amb el manteniment de les activitats rurals que molt sovint es desenvolupen a 
proximitat de les rieres. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 205 
Núm. registre 06195 
Nom de qui al·lega: Joan Sala Ramionet 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

En qualitat de propietaris de la parcel·la registrada sota el nom de “La Cotorra” es 
demana que es revisin els plànols del nou POUM, doncs hi consta com a  “Mas Assols”. 

 
Proposta de resolució:  
En el plànol de Masies es corregeix la confusió entre Mas Assols i la Cotorra.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 206  
Núm. registre 06196 
Nom de qui al·lega: Joan Sala Ramionet i Pere Solé Llonch 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es reconsideri la nova classificació del sòl no urbanitzable de la parcel·la “La 
Cotorra” del paratge de les Comes mantenint-la en el seu estat de sòl agrícola i rural. 

 



 86

Proposta de resolució: 
La finca forma part de la zona agrícola tradicional al voltant de la riera de les Comes, per la 
qual cosa és procedent incloure-les dins la zona agrícola. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 207 
Núm. registre 06197 
Nom de qui al·lega: Federico Albertí Wirsing 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que se suprimeixi la plaça de Biblioteca, qualificant com a 5b les finques afectades. 
Subsidiàriament, que es qualifiqui com a 5b la franja grafiada com equipaments en 
l’àmbit de la plaça i s’exclogui del sector. 
Que l’edificabilitat del SMU-22 restant sigui de 2.892 m2. 
Que les condicions d’edificació es refereixin a la zona 5 i no precisament a la zona 5b. 
Que el sistema de gestió sigui la reparcel·lació per compensació bàsica.  
Que s’admeti per als habitatges en renda lliure una densitat d’un habitatge per cada 
80m2 de sostre. 
Que en el subsòl de la plaça pugui construir-s’hi un aparcament de 2  o més plantes.  
 

 
Proposta de resolució: 
Atès que la implantació de la plaça de la biblioteca constitueix la finalitat primordial de sector de 
millora urbana delimitat, es proposa mantenir la qualificació d’espai lliure, excepte pel que fa al 
xalet amb valor patirmonial i al seu jardi que es proposen mantenir com equipament 
directament vinculat a la plaça. Es tracta d’un tipus d’espai indispensable per a l’esponjament 
de l’Eixample decimonònic al marge de l’increment que el POUM proposi d’altres tipus d’espais 
lliures de caràcter rural. Així mateix, es proposa que les condicions de l’edificació siguin les de 
la zona 5, sense precisar cap subzona (l’alçada reguladora màxima la definirà el propi Pla de 
Millora Urbana). Es proposa ajustar l’edificabilitat del sector a 3.100 m2 de sostre. S’adjunta 
estudi de viabilitat.  
 
D’altra banda, procedeix concretar que el sistema d’actuació serà el de reparcel·lació en la 
seva modalitat de compensació bàsica, però subjecte a un termini de 2 anys, transcorregut el 
qual passarà a ser reparcel⋅lació en la seva modalitat de compensació bàsica. 
La densitat per als habitatges de renda lliure és comuna a tot el municipi i es manté en un 
habitatge per cada 100 m2.  
Quant a la possibilitat de construir aparcament sota l’espai públic, aquesta ja està admesa i ve 
regulada per la normativa del POUM. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució. 
 
 
Núm. 208 
Núm. registre 06198 
Nom de qui al·lega: Enric Gibert Ginesta 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que es disminueixi l’exigència d’aparcaments del Sector de Millora Urbana 02 ”Quatre 
Arbres” i que no s’obligui a la gestió conjunta i unitària de totes les propietats de l’àmbit. 
No obstant, atès l’interès que des d’un punt de vista públic això pot tenir, es proposa la 
possibilitat de mantenir la previsió d’un soterrani destinat a aparcament que abasti la 
totalitat de la finca esmentada. 
Que siguin inclosos dins de l’àmbit del sector els 1600 m2 de superfície que es van cedir 
en el moment de l’ampliació dels vials circumdants.  
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Proposta de resolució: 
Es proposa ajustar el nombre de places d’aparcament a 750 unitats. El criteri per ajustar les 
places d’aparcament en tots els sectors proposats pel POUM és de requerir 3 places 
d’aparcament per cada 100 m2 de sostre, i verificar que el nombre de places resultant no 
sobrepassa de gaire la superfície de sòl amb aprofitament privat. En els paràmetres urbanístics 
del sector es precisa que el projecte i l’execució dels aparcaments pot correspondre a peces 
autònomes d’un nombre d’unitats no inferior a 100. I d’altra banda, es proposa que el POUM 
prevegi també que s’admeti l’ús privat d’aparcament en el subsòl dels sòls destinats a sistemes 
viari, d’espais lliures i d’equipament, quan això sigui necessari en els sectors de millora urbana 
per tal de garantir l’obligació de construir un nombre mínim de places d’aparcament previst en 
el propi POUM, sempre que el Pla de Millora Urbana que en el seu dia es formuli així ho 
justifiqui. 
Quant al sòl que ja ha estat objecte de cessió per a l’ampliació dels vials circumdants, no 
resulta procedent incorporar-lo a l’àmbit, ni atorgar-li una nova qualificació. Les noves cessions 
que estableix els SMU-02 es corresponen amb el substancial increment d’edificabilitat i el canvi 
d’usos que es proposa. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució.  
 
 
Núm. 209 
Núm. registre 06199 
Nom de qui al·lega: Enric Gibert Ginesta 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’unifiqui la delimitació de tota la finca Ginesta materials de construcció S.A, atès 
que estan en sectors diferents (SMU-12 i SMU-28), però absolutament contigus. 
Que es reconsideri la conveniència de l’eixamplament del C/Bruc en la cantonada 
C/Pecher, després de constatar la desproporció dels costos a assumir en funció de 
l’escassa millora circulatòria que representaria. 
Que la prolongació del C/Dr.Rovira es realitzi de forma ajustada als límits físics de la 
nostra propietat. 
Que les actuacions poligonals han d’obeir als criteris de delimitació urbanístics previstos 
en la legislació vigent, determinant-ne la forma racional, igualitària i proporcional els 
objectius i justificar-ne la coherència. 
Que s’incrementi en un 30% addicional l’edificabilitat bruta dels sector per tal d’adaptar-
se millor als criteris de sostemibilitat i que garantiria així la justa repartició de beneficis i 
càrregues. 

 
Proposta de resolució: 
S’accepta la redefinició dels límits del sector, incloent la totalitat de la propietat de l’al·legant en 
el SMU-12. 
En aquest cas, l’afectació del carrer Bruc queda fora del sector on es troba la propietat de 
l’al·legant. Tot i així, cal assenyalar que l’afectació és justificada i viable.  
S’ajusta el límit del sector a la propietat de l’al·legant al llarg del carrer del Dr. Rovira.  
Les càrregues del sector s’han vist disminuïdes amb la dasafectació de dos habitatges al carrer 
Santa Magdalena i dos habitatges al carrer Rosselló. L’edificabilitat atorgada al sector 
(1m2st/m2 de la superfície de l’àmbit + l’edificabilitat existent en els edificis a substituir) 
garanteix la seva viabilitat (s’adjunta estudi) i l’equilibri de beneficis i càrregues.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució.  
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Núm. 210 
Núm. registre 6200 
Nom de qui al·lega: Alexia Sánchez Núñez 
 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que en els casos en que una finca colindi amb una casa catalogada, la qual no és 
enderrocable, sigui possible arribar a tenir la mateixa alçada que la casa catalogada, 
encara que sigui superior a l’alçada màxima reguladora permesa a la zona, i que aquest 
fet pugui possibilitar l’augment del nombre de plantes edificables. 

 
Proposta de resolució: 
S’accepta que per raons compositives una finca confrontant amb una casa catalogada no 
enderrocable pugui tenir una major alçada però sense que en cap cas això comporti un 
augment del sostre edificable ni un augment de les plantes edificables. Las raons compositives 
no poden justificar un augment d’aprofitament. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en el sentit de permetre una major alçada 
d’edificació però sense que això comporti un augment del nombre de plantes. 
 
 
Núm. 211 
Núm. registre 6191 
Nom de qui al·lega: Melanie Xargay Roberts 
 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Es sol·licita que en les illes amb una amplada no superior als 30 metres es puguin unir 
els dos cossos edificats per una passera lleugera que es podria de separar com a mínim 
de 3 metres de les finques veïnes. 

 
Proposta de resolució: 
S’accepta la solució formulada però amb la condició que no comporti un augment 
d’edificabilitat.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima condicionada l’al·legació.  
 
 
Núm. 212 
Núm. registre 06203 
Nom de qui al·lega: Ramon Cos Graño 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’acordi modificar la qualificació dels terrenys ubicats al Paratge Monticalvari dels 
quals en són propietaris, excloent-los de la zona de protecció paisatgística en sòl no 
urbanitzable.  

 
Proposta de resolució: 
Les finques de l’al·legant es troben incloses en la Categoria de Sòl No Urbanitzable Costaner 
C1 del Pla director del Sistema Costaner i el POUM recull aquesta zonificació tal i com 
estableix la legislació urbanística. 
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
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Núm. 213 
Núm. registre 06206 
Nom de qui al·lega: Juan Sais Rutllan 
Descripció dels aspectes al·legats:  
 

Que l’edificació construïda a la seva finca UTM0001003 sigui inclosa en la categoria A 
del catàleg de Masies en lloc de la categoria B.  
Que es pugui ampliar la superfície construïda existent en més un 20%. 
Que la fitxa reculli la situació actual de la construcció, doncs es troba dividida en dos 
mòduls d’usos diferenciats. 

 
Proposta de resolució: 
Una vegada realitzada la visita de camp, i a la vinculació a l’activitat rural, es procedeix a 
assignar-li la Categoria A en el Catàleg de Masies.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 214 
Núm. registre 06207 
Nom de qui al·lega: Ferran Martin i Bou en representació del propietaris del sector de Cubells 
Descripció dels aspectes al·legats:  
 

Que s’adaptin les classificacions de sòl exclusivament a les previstes en la legislació 
vigent. 
Que s’evitin duplicitats en les qualificacions urbanístiques per evitar confusions.  
Que s’exclogui el cost de la Ronda de Nord del sector al tractar-se d’un sistema general. 
Justificació de la viabilitat econòmica del sector. 
Elaboració d’un pla d’etapes del Pla.  
Adaptar els usos del sector per permetre el manteniment de les activitats existents 
actualment en l’àmbit. 
Incorporació al POUM d’un estudi de mercadotècnia sobre les necessitats de sòl 
industrial. 
Que s’efectuï una nova exposició pública que permeti percebre els criteris i alternatives 
considerats. 

 
Proposta de resolució: 
Contràriament al que sostenen els al⋅legants, les classificacions de sòl recollides en el POUM 
s’adapten a les previstes per la legislació vigent, tal i com es reflecteix clarament, d’altra banda, 
en les Normes urbanístiques del POUM. Així, el sector de Cubells és un àmbit de sòl 
urbanitzable delimitat. És cert, no obstant, que en el plànol O-01 del document aprovat 
inicialment es fa referència a un sòl urbanitzable delimitat “no desenvolupat”, precisió aquesta 
que no té un altre objecte que distingir entre els sectors de sòl urbanitzable delimitat que 
encara no han estat desenvolupats, d’aquells que ⎯com per exemple, el Sector Mas 
Balmanya⎯, si bé es mantenen com a sectors de sòl urbanitzable, ja compten amb Pla Parcial 
aprovat, però encara no han finalitzat a tramitació dels projectes de reparcel·lació i urbanització. 
No obstant, als efectes d’evitar la utilització de termes que podrien ser confosos, es proposa 
modificar la llegenda dels plànols, en el sentit de fer referència únicament a “sòl urbanitzable 
delimitat”.  
En el mateix sentit, el POUM opta per distingir els sectors de millora urbana segons el seu ús i 
la seva vocació principal (SMU de centralitat, SMU d’activitat econòmiques, SMU residencial). 
Els corresponents plans de millora urbana fixaran dins d’aquests sectors les qualificacions i no 
sembla probable que aquest sistema de denominacions generi cap confusió. En canvi, sí que 
es podria crear una certa confusió entre els sòls de caràcter rural dins els sectors de sòl 
urbanitzable, i la qualificació d’espais lliures rurals (EL2) en sòl urbà. Es proposa, doncs, 
canviar el nom d’aquesta qualificació dels sistemes urbans, anomenant-los “parcs periurbans” 
(EL2), per oposició als “parcs i jardins urbans” (EL1). 
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Pel que fa a l’anomenada ronda nord, es tracta d’un sistema que, en contra del que sosté 
l’al⋅legant, no té caràcter de sistema general. De fet, els seus dos extrems ja han estat 
executats (cas de Mas Toi) o es troben en curs d’execució (cas de Mas Falgueres), en el marc 
dels respectius sectors, al tractar-se de vials interns al sector. La definició d’una xarxa viària 
bàsica en el plànol O-04 fa referència a la mobilitat, però no a una distinció entre sistemes 
generals i sistemes locals. En tot cas, l’al⋅legació formulada en el sentit que el suposat caràcter 
general d’aquest sistema comportaria que el cost de la seva execució no seria imputable als 
propietaris, manca de tot fonament jurídic, atès que, d’acord amb allò que disposa l’article 44 
del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, els 
propietaris de sòl urbanitzable delimitat tenen l’obligació no només de cedir els terrenys que 
amb aquest destí s’incloguin en l’àmbit d’actuació urbanística (apartat c) sinó també costejar la 
urbanització (apartat d), concepte aquest del que no s’exclouen, òbviament, els sistemes, ni 
generals ni locals. 
D’altra banda, en resposta al requeriment efectuat pels al⋅legants, s’adjunta un estudi de 
viabilitat econòmica del sector. 
Quant a la programació de l’execució de les determinacions del POUM, l’Agenda del document 
aprovat inicialment respon plenament als requeriments de la legislació urbanística vigent. 
Les activitats existents en el sector es troben manifestament fora d’ordenació, ja que es tracta 
d’usos no admesos en el sòl no urbanitzable, que és com està classificat en el Pla general de 
1985 l’àmbit en què es troben. Un dels objectius del POUM en aquest sector és justament 
afavorir la seva regularització. En aquest sentit, les activitats industrials estan admeses en el 
sector, però el que no s’admet és l’acumulació de terres i runes, que proliferen en l’actualitat a 
l’àmbit. Atesa la manca de sòl apte per aquestes activitats i considerant el valor paisatgístic de 
la major part del municipi, aquestes activitats no poden trobar cabuda a Sant Feliu de Guíxols. 
Atenent a les demandes particulars d’alguns dels afectats propietaris d’algunes de les activitats, 
es proposa subdividir el sector. Les parcel·les amb activitats industrials es trobaran incloses en 
un sector on el percentatge de cessions és menor per tal que les parcel·les resultants siguin 
suficients per al manteniment de les activitats, que és el principal problema dels afectats, més 
que no pas la incompatibilitat d’usos.  
Pel que fa a l’al⋅legada insuficiència del sòl qualificat com a industrial, cal assenyalar que el 
POUM constata i justifica les necessitats de nou sòl industrial atenent a l’esgotament del sòl 
disponible en el planejament vigent, en la pressió creixent d’implantacions en sòl no 
urbanitzable, i en la demanda de relocalitzacions d’empreses situades dins un casc urbà on ja 
no troben condicions per romandre competitives. Aquesta important demanda per emplaçar les 
pròpies activitats existents a Sant Feliu, més que no pas atreure’n de noves justifica l’ampliació 
del sòl industrial, i són els condicionants del territori els que limiten aquesta ampliació.  
Per últim, cal assenyalar que la participació ciutadana del POUM ha complert els requisits 
establerts per la Llei i que, en conseqüència, no és necessària cap exposició pública 
suplementària del POUM, en contra del que sosté l’al⋅legant. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució, pel 
que fa a la precisió d’alguns termes emprats en la classificació i qualificació del sòl, i pel que fa 
a la justificació de la viabilitat econòmica i de gestió del SUD-03 de Cubells. 
 
 
Núm. 215 
Núm. registre 06208 
Nom de qui al·lega: Antoni Donat Sarriera i Enriqueta Genohe Barnes 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’acordi realitzar l’amidament de la superfície que restarà dins el Sector PA-01 en 
el front edificat nord del C/Cadis i en cas que sigui inferior a la parcel·la mínima admesa 
en la zona 6ª, que es facin els canvis oportuns a la normativa de planejament del POUM 
a fi de permetre la seva futura edificabilitat. 
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Proposta de resolució: 
S’exclouen del polígon d’actuació les finques situades a la banda nord del carrer de Cadis, amb 
l’única excepció de la finca de la cantonada, afectada per vialitat. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 216 
Núm. registre 06212 
Nom de qui al·lega: Manel Márquez Márquez 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que els paràmetres urbanístics del SUD-01 siguin els mateixos que els paràmetres 
urbanístics dels polígons industrials de Bujonis.  

 
Proposta de resolució: 
Els paràmetres urbanístics dels polígons industrials de Bujonis, tant del polígon ja 
desenvolupat, com del SMU-03 Bujonis Nord, són els definits pel Pla General del 1985. Els 
paràmetres definits per la revisió del POUM responen a una visió urbanística actual, i no tenen 
perquè coincidir amb els de sectors definits fa vint anys. Els paràmetres del SUD-01 són els 
adequats per respondre als múltiples objectius del sector, que són tant d’ordre socio-econòmic 
(oferir nou sòl industrial a Sant Feliu), com ambiental (consolidar com a parc el turó de Gustinoi 
i la riera de Sant Pol i garantir la connectivitat ecològica d’aquests àmbits amb la resta d’espais 
lliures del municipi).  
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
 
 
Núm. 217 
Núm. registre 06213 
Nom de qui al·lega: Àngela Mas Vilches 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que l’edificació prevista de 13 habitatges del Sector Santa Júlia “Pineda Fosca” se situï 
a una part més propera a l’avda. Joan Casas tant per l’impacte visual que crearia situar-
los a la part més alta, així com la dificultat tècnica que comportaria degut als desnivells i 
la roca granítica que s’hi troben. 
  

Proposta de resolució: 
Concentrar l’edificabilitat del sector Santa Júlia al llarg de la ronda Joan Casas és efectivament 
necessari per evitar l’impacte paisatgístic del desenvolupament d’aquest sector.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 218 
Núm. registre 06214 
Nom de qui al·lega: Margarita Donatiu Termes, Victoria Donatiu Termes i Joan Fernández 
Alarcón 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que de no estimar les al·legacions prèvies i que la finca de la seva propietat ubicada a 
la finca nº1-2 de la Plaça Empordà quedi inclosa dins el SMU-15, aquesta actuació 
s’executi per fases, primer el jardí i posteriorment la casa quedant recollit a un posterior 
conveni d’execució a subscriure amb l’Ajuntament. 
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Proposta de resolució: 
La mateixa que per a l’al·legació 92. 
  

CONCLUSIÓ: La mateixa que per a l’al·legació 92.  
 
 
Núm. 219 
Núm. registre 06215 
Nom de qui al·lega: Carles Brusi i Ayats 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que les finques situades al C/Isabel Galceran nº13 i 15 adquireixin la qualificació 
urbanística de clau 6 subzona b quedant així, tot el front del carrer esmentat, uniforme .  

 
Proposta de resolució: 
La diferència de qualificacions en les illes de la zona 6 respon al criteri del Pla General de 1985 
de relacionar el nombre plantes admeses amb l’amplada dels carrers. La revisió del POUM no 
modifica aquest criteri, i per tant, el canvi de qualificació sol·licitat de 6c a 6b seria un augment 
d’aprofitament injustificat.  
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 220 
Núm. registre 06216 
Nom de qui al·lega: Carme Martí Fàbrega 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que no es qualifiqui més sòl urbanitzable i que es mantingui el Sector Mas Gras com a 
zona no programada. 
Es proclama en desacord amb els interessos que són massa a curt termini i que 
perjudiquen l’entorn rural de Sant Feliu.  

 
Proposta de resolució: 
Els sectors de Mas Gras i Gaziel són sectors de sòl urbanitzable des del Pla General del 1985, i 
ambdós han iniciat els processos de redacció del Pla Parcial. Constitueixen ampliacions 
compactes de nucli urbà actual perfectament definides per la Ronda de Ponent, que actua com 
a límit del creixement. Es tracta, doncs, d’uns sectors que responen plenament als criteris de 
sostenibilitat. D’altra banda, la preservació i potenciació de l’entorn rural del municipi de Sant 
Feliu és potser uns dels objectius primordials de la revisió del POUM, i aquest conté múltiples 
mesures en aquest sentit, trobant un equilibri entre un positiu desenvolupament socio-econòmic 
i la qualificació ambiental. 
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
 
 
Núm. 221 
Núm. registre 06217 
Nom de qui al·lega: Teresa Rivas Guerrero 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que no calgui redactar un Pla Especial per a la reconversió del Hotels H2 a ús 
residencial. 

 
Proposta de resolució: 
Es proposa que la redacció d’un pla especial només sigui necessària en els casos en què 
l’edificació es troba en volum disconforme. 
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació en els termes de la proposta de resolució. 
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Núm. 222 
Núm. registre 06222 
Nom de qui al·lega: Jaume Bosch i Cañet, en representació de l’Associació Ardenya. 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

1. Que el traçat del camí de ronda recorri tot el tram de costa de davant de la urbanització 
Punta Brava i acabi allà on hi ha l’accés que mena des de la urbanització a la cala. A 
part, des d’aquest punt es podria accedir al Mirador de la Ctra. de Tossa a través dels 
carrers de la urbanització. En qualsevol cas, però, que es mantingui el traçat amb 
l’obligació de construir la urbanització Punta Brava. 

2. Que s’estableixi la servitud de pas per accedir al mirador de la carretera de Tossa. 
3. Que es creï un pas d’un mínim de 2 metres d’ample al Mirador de  La Roca Compixada. 
4. Que es preservi i catalogui la Masia Molí d’en Blanch i el seu entorn. 
5. Que es desclassifiquin els sòls urbanitzables de més impacte: Sta. Júlia, Vinya Miomi, 

Mas Cabanyes Sud i Vista Alegre. 
6. Que es redueixi la superfície de la zona industrial a una zona que doni sortida al 

problema dels abocaments de residus de la construcció. 
7. Que s’eixamplin els corredors ecològics previstos a l’àmbit de Cubells en detriment de 

l’àrea a urbanitzar i que es retirin les tanques dels mateixos. 
8. Que es prevegi l’existència de passos de fauna a la Ronda Nord de manera que els 

corredors previstos puguin ser funcionals. 
9. Que es mantingui la classificació de sòl no urbanitzable de protecció paisatgística en 

l’ampliació prevista de Mas Trempat, així com també a la peça de terreny contingua 
entre Mas Trempat, Ctra. Girona i la futura zona industrial de Bujoins Nord. 

10. Mantenir com a no urbanitzable els Horts de Mas Cabanyes. 
11. Que es reguli l’alçada dels edificis, el seu emplaçament i les mesures correctores 

adients en base a un estudi previ d’impacte paisatgístic en les zones amb alta exposició 
visual (les Penyes, Vista Alegre, el Puig de la Rúpia). 

12. Que es redueixi l’edificabilitat de l’àmbit del puig de la Rúpia de manera que configuri un 
veritable corredor verd. 

13. Que s’elimini aquest 15% de sòl dels espais lliures susceptible de ser urbanitzat per 
equipaments i limitar-ne l’ús a infrastructures relacionades amb la gestió de l’espai. 

14. Que es doni la importància mereixedora als parc rurals reflectint a la normativa les 
mesures de gestió ambiental i social. 

15. Que es desenvolupin convenientment els aspectes ambientals i que es regulin mesures 
per reduir el consum de recursos i contaminació al municipi. 

16. Que es desenvolupi una proposta més acurada de l’entorn del Monestir, catalogant-ne 
la fàbrica, assegurant una anella verda i un passeig al voltant. 

17. Que s’augmenti el catàleg d’edificis a protegir. 
18. Que no s’introdueixi la possibilitat de trasllat d’elements catalogats, i en cas irremeiable 

s’iniciï un expedient. 
19. Que es cataloguin com a edificis d’interès històric les naus portuàries a la zona de Cala 

Sants i del front de cases C/Cubies i que es fagi un manteniment  dels elements a 
conservar del pont del ferrocarril. 

20. Que s’elabori un catàleg de masies amb una descripció i justificació de la protecció. 
21. Que s’introdueixi una normativa que doni protecció a tots els espais lliures interiors a 

l’Eixample decimonònic, i que s’asseguri la permanència de l’estructura d’aquest teixit. 
22. Que es catalogui els camins i fonts municipals. 

 
 
Proposta de resolució: 
1. En la mesura que el projecte realitzat fins ara pel Ministeri de Foment només ha estudiat el 

traçat fins a l’inici de la Urbanització Punta Brava, el traçat al llarg d’aquesta urbanització no 
està definit, i requereix uns estudi curós (el traçat que apareix grafiat en el planejament 
vigent és poc versemblant). La continuïtat del camí de ronda en aquest tram es podria 
produir per la platja o pel penyasegat. Per si finalment es produís pel penysegat, el POUM 
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grafia un traçat indicatiu que en facilités l’obertura en un futur. D’altra banda, el POUM 
passa a qualificar d’espai lliure la reserva d’espai que el planejament vigent preveia per al 
futur camí de ronda, i que havia estat objecte de cessió, reflectint així la titularitat pública 
d’aquest sòl.  

2. Pel que fa als accessos als miradors des de la platja, aquest ha estat el principal objecte del 
conveni signat amb els propietaris de Punt Brava, per tal d’obtenir com a espais lliures 
passos que comuniquen la platja amb la part alta dels penyasegats. 

3. El POUM introduirà un polígon d’actuació amb l’objectiu de facilitar l’accés a la Roca 
Compixada.  

4. El SUD-07 incorporarà una disposició requerint la preservació del Molí d’en Blanch i el seu 
entorn.  

5. Els paràmetres proposats en aquests sectors presenten una edificabilitat mínima que 
s’ubica al llarg de vials existents i en les parts més baixes dels sectors per evitar l’impacte 
paisatgístic. Al mateix temps, generen importantíssimes cessions que garanteixen la 
consolidació del Turó de Gustinoi com a parc urbà. Aquests sectors no perjudiquen, sinó 
que contribueixen a la requalificació ambiental del municipi. En el cas del Sector de Vista 
Alegre, es tracta d’un sòl urbanitzable programat amb Pla Parcial aprovat de manera que té 
l’edificabilitat reconeguda. El POUM n’ha modificat l’ordenació per reduir-ne 
significativament l’impacte paisatgístic.  

6. Les necessitats de sòl industrial no es redueixen al problema dels residus de la construcció, 
sinó a la necessitat de relocalitzar moltes de les activitats encara existents en el nucli, on ja 
no resulten competitives. La superfície proposada per a activitats econòmiques en el POUM 
és adequada per fer front a aquestes necessitats.  

7. L’àrea de Cubells preveu dos importants corredors ecològics, un al llarg del Camí d’en 
Ribes i l’altre al llarg de la riera de Sant Pol. Aquests corredors resulten suficients per 
garantir la connectivitat ecològica entre el Turó de Gustinoi i el Turó d’en Ribes. Els 
paràmetres urbanístics del sector hi faran una referència explícita per evitar que els 
possibles equipaments que s’implantin en el sòl grafiat com de caràcter rural vagin en 
detriment d’aquests corredors. El desenvolupament del sector preveurà la regeneració dels 
espais lliures preveient la supressió de totes les tanques.  

8. El POUM no concreta els projectes d’urbanització, però s’introdueix en els paràmetres del 
sector de Cubells una referència explíctia a la necessitat de passos de fauna que 
garanteixin la viabilitat dels corredors ecològics. 

9. La mínima ampliació de Mas Tempat (cal precisar que la major part del sòl grafiat com a 
urbanitzable dins el sector correspon al manteniment de les dues finques rústiques actuals, 
a les quals no s’otorga nova edificabilitat) té per objectiu garantir, obtenint-lo com espai 
lliure de titularitat pública, el corredor ecològic més amenaçat del municipi, el que uneix el 
bosc del Rabell amb el turó d’en Ribes, l’útlima fràgil connexió entre l’Ardenya i els espais 
lliures a l’est del municipi.  

10. Els paràmetres proposats en aquest sector presenten una edificabilitat mínima que s’ubica 
al llarg de vials existents i en la part més baixa del sector per evitar l’impacte paisatgístic. Al 
mateix temps, el sector genera importantíssimes cessions que garanteixen la consolidació 
del Turó de Gustinoi com a parc urbà. El manteniment d’aquesta petita peça d’hortes 
aïllades no té un gran interès ecològic, i la mateixa auditoria realitzada en ocasió de la 
redacció dels PALS i del Pla especial del Sòl no Urbanitzable l’assenyalava com un àmbit 
de possible crexiement. Aquest sector no perjudica, sinó que contribueix a la requalificació 
ambiental del municipi. 

11. L’ordenació de Vista Alegre i els paràmetres del sector de Puig de la Rúpia han estat 
modificats per minimitzar-ne l’impacte paisatgístic. En resposta a l’al·legació, es crea un nou 
SMU en el sector de les Penyes pendents d’edificar, el qual té per objectiu minimitzar 
l’impacte paisatgístic de les futures edificacions. 

12. L’edificabilitat del Puig de la Rúpia està consolidada en el planejament vigent. L’ordenació 
proposada en el POUM genera tant un vincle entre els espais del litoral i els del Turó de 
Gustinoi, i introdueix paràmetres que minimitzen l’impacte paisatgístic.  

13. El 15% de sòl de caràcter rural ja només pot ser destinat a mantenir edificacions rurals pre-
existents o a implantar equipaments, que el mateix Ajuntament controlarà que siguin 
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compatibles i integrables en l’entorn. Tenint en compte les elevades cessions d’espais 
lliures que preveu el POUM es tracta d’un percentatge del tot raonable.  

14. En la normativa es farà referència explícita als dos plans especials dels Parcs de Gustinoi i 
Sant Amanç, recollint els objectius ja exposats en la memòria.  

15. Els aspectes ambientals estan regulats de manera molt més eficaç des de les ordenances 
ambientals, que es poden adaptar amb molta més facilitat, que no pas des del POUM. El 
POUM remet explícitament al compliment d’aquestes ordenances.  

16. Les finques situades a l’entorn del Monestir ja es troben considerades en la fitxa 
corresponent del Catàleg. El SMU-25 Can Serra ha estat revisat per tal de disminuir-ne 
l’edificabilitat i augmentar-ne les cessions, paràmetres que permetran una ordenació del tot 
pensada per qualificar l’entorn del Monestir. El POUM ja preserva el passeig al voltant del 
Monestir.  

17. El Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic és un instrument viu que ha de ser 
actualitzat periòdicament. Una ampliació del Catàleg com la que proposa l’al·legació 
requereix una reflexió aprofundida i rigurosa que no és possible en el període d’informació 
pública del POUM. 

18. La possibilitat de traslladar elements catalogats correspon a un dels nivells de protecció 
establerts pel Pla Especial (Elements d’interès en sí mateix). Aquest és un nivell necessari 
adaptat a un determinat tipus de bé patrimonial. Òbviament, el trasllat d’un element 
catalogat requereix un seguiment i la seva recolocació en un lloc adequat, tal i com 
preveuen les pròpies fitxes. En l’aprovació inicial es va introduir la possibilitat de trasllat de 
cinc molins. Tres d’ells se situen en Sòl Urbanitzable Delimitat d’Enamorats, i per tant, la 
mesura de possibilitar-ne el trasllat sembla adequada. Els dos darrers, el Molí Gran (E155) i 
la font amb sobreeixidor  (E156) es troben en sòl no urbanitzable, al final del carrer Pecher, 
en el que serà un dels principals accessos al futur Parc de Sant Amanç proposat pel 
POUM. No hi ha, doncs, motiu per pensar que sigui necessari traslladar aquests elements. 
Es canvia la fitxa suprimint la possibilitat de trasllat. 

19. El POUM considera que el valor històric del conjunt de naus de l’àmbit de Cala Sants no pot 
constituir un impediment per a la profunda transformació que el sector requereix per 
esdevenir un nou centre de la ciutat. Els paràmetres urbanístics del SMU-16 contemplen 
que el sòl de cessió d’equipament correspongui a una antiga nau. El Pla de Millora Urbana 
sempre podria conservar el pont del ferrocarril, però si això impliqués el manteniment d’una 
barrera visual entre el nou barri i el mar probablement no seria desitjable.  

20. El Catàleg de Masies ha estat completat durant el príode d’informació pública. 
21. El POUM garanteix l’estructura de l’Eixample Decimonònic, però protegir els espais lliures 

interiors de mansana d’aquest teixit requereix una reflexió aprofundida i rigurosa que no és 
possible en el període d’informació pública del POUM. 

22. Un catàleg de camins i fonts pot ser d’interès per a futures polítiques de requalificació del 
l‘entorn natural del municipi, però no correspon pas al POUM d’incorporar-lo.  

 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució. De 
les propostes de l’Associació l’Ardenya se n’han acceptat prop de la meitat, les quals 
contribueixen sens dubte ha millorar el POUM amb què Sant Feliu de Guíxols es dotarà pels 
propers anys.  
 
 
Núm. 223 
Núm. registre 06223 
Nom de qui al·lega: Joan Barceló Padrosa 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’inclogui la possibilitat de fer un gran pàrking subterrani des de l’avda. Juli Garreta 
fins al final del passeig dels Guíxols. 
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Proposta de resolució: 
Tal i com reflexa la memòria, el POUM considera una prioritat en la política d’espais públics la 
reurbanització del passeig marítim de Sant Feliu, per tal de disminuir el nombre de cotxes 
aparcats en superfície, tot mantenint o incrementant les places d’aparcament mitjançant un 
pàrquing subterrani. Ara bé, la renovació del passeig no requereix cap figura de planejament 
derivat que hagi de ser incorporada al POUM.  
 
CONCLUSIÓ: L’al·legació es considera estimada en la mesura que el POUM no només permet 
a través de la normativa la construcció d’aquest aparcament, sinó que la memòria explicita 
prioritats d’urbanització entre les quals apareix destacada la reconversió del Passeig Marítim. 
 
 
Núm. 224 
Núm. registre 06229 
Nom de qui al·lega: Maria Dolors Cros Chavarria, encarnació Rourich Falgas, Josep Taberner 
Chavarria i Josep Font Pascual 
 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’estableixi un índex superior d’edificabilitat igual a un 25% més a l’establert per tal 
de compensar els costos de construcció de la Plaça del Sol inclosa dins el sector SMU-
20. 
Que es replantegi i s’anul·li la possibilitat de creació de 300 places de pàrking doncs ja 
n’hi ha establertes 5000 en el conjunt del POUM, ja que fan inviable econòmicament el 
sector. 

 
Proposta de resolució: 
Es proposa ajustar l’edificabilitat a 4.000 m2. El nombre de places d’aparcament s’ajusten a 
115. Aquestes places es troben en un àmbit estratègic per pal·liar l’important dèficit 
d’aparcament de l’Eixample decimonònic. Tal i com diu l’al·legació, la normativa requereix que 
els edificis de nova construcció es dotin de places d’aparcament, però en el cas de l’Eixample 
decimonònic, degut al seu alt interès patrimonial, no és ni previsible (degut a l’alt nombre 
d’edificis catalogats) i encara menys desitjable, que es produeixi una substitució massiva 
d’edificacions. Per tant, sempre quedaran a l’Eixample edificacions antigues sense places 
d’aparcament, d’aquí la importància d’una dotació d’aparcaments com la de la plaça del Sol. 
Justament el dèficit de places en l’entorn de la plaça fa que la seva construcció, si bé implica 
evidentment un cost d’inversió superior, sigui totalment rentable. S’adjunta estudi econòmic 
sobre la viabilitat del sector.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació.  
 
 
Núm. 225 
Núm. registre 06230 
Nom de qui al·lega: Bartolomé Toledo González 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que el SUD-10 passi a ser considerat com a sòl urbà consolidat, i que posteriorment es 
concedeixi i acordi una major edificabilitat. 
Que es consideri l’ampliació del C/Bruch com a sistema general que podria ésser 
costejat pel mateix sector. 

 
Proposta de resolució: 
El SUD-10 d’Enamorats és un sector urbanitzable amb Pla Parcial aprovat inicialment. Els seus 
paràmetres urbanístics no es poden, doncs, modificar.  
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
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Núm. 226 
Núm. registre 06246 
Nom de qui al·lega: Joan Puig i Valls 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que el SUD-01 de Cubells faciliti el manteniment de totes les empreses que actualment 
es troben implantades en aquest àmbit. 
Que s’ampliï el sòl destinat a activitats industrials en l’àmbit de Cubells. 
Que s’excloguin del SMU-03 Bujonis Nord els usos de serveis. 
Que es disminueixi l’edificabilitat neta del SMU-03 Bujonis Nord. 
Que alguns edificis a proximitat del casc antic puguin remodelar-se com aparcaments. 

 
Proposta de resolució: 
El SUD-01, tot mantenint els objectius, s’ha subdividit per tal de facilitar-ne la gestió atenent a 
les problemàtiques diverses dels propietaris. Un dels principals objectius d’aquesta subdivisió 
del sector és justament garantir que les empreses actualment en funcionament en aquest àmbit 
disposin d’una parcel·la resultant de dimensions suficients per a la continuïtat de les activitats.  
El SUD-01 de Cubells és un sector complex que equilibra objectius diversos, tant socio-
econòmics (dotant Sant Feliu d’una nova àrea d’activitats econòmiques), com ambientals, 
consolidant el parc de Gustinoi i garantint la connectivitat amb la resta d’espais lliures del 
municipi. L’ampliació de l’àrea d’activitats econòmiques a Cubells seria incompatible amb la 
preservació dels corredors ecològics.  
Es clarifiquen els usos admesos al sector de Bujonis, precisant que juntament amb els 
industrials i logístics, s’admeten els d’oficines i els comercials vinculats a activitats industrials.  
L’edificabilitat neta del SMU-03 Bujonis Nord és l’adequada als usos del sector que no són 
exclusivament industrials. Les noves àrees d’activitats econòmica, tal i com el seu nom indica, 
no estan pensades com a simples polígons industrials amb parcel·les de baixa ocupació, sinó 
com a àrees que puguin acollir altres activitats que admeten edificabilitats netes més altes. Es 
tracta d’unes àrees adequades a les necessitats actuals de Sant Feliu, pensades més per a la 
relocalització d’activitats que funcionen actualment amb dificultats dins el nucli urbà, que no pas 
per atraure grans naus industrials, que trobaran un emplaçament més idoni en polígons 
industrials d’àmbit supramunicipal.  
El POUM aposta per dos grans conjunts d’aparcaments situats als extrems de la gran 
centralitat de Sant Feliu que és el front marítim (en el sector de Cala Sants i en el sector de la 
Corxera fins a l’estació d’autobusos). A major proximitat del casc antic ja tenim les places 
d’aparcament del passeig, que es mantindrien en el subsòl quan es produeixi la reurbanització 
del passeig. Incrementar el nombre d’aparcament al cor mateix del casc antic no constitueix 
una mesura de mobilitat sostenible. El casc antic i l’Eixample, així com l’activitat comercial que 
s’hi desenvolupa, es veuran més beneficiats per la pacificació del trànsit en aquests teixits, que 
no pas per l’existència d’uns aparcaments que introdueixin tràfic al seu interior.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució pel 
que fa a garantir el manteniment de les activitats de Cubells i precisar els usos del sector 
Bujonis Nord. 
 
 
Núm. 227 
Núm. registre 06249 
Nom de qui al·lega: Sol Industrial Guixols, S.A. 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es mantingui l’ordenació actual del SMU-03 Bujonis Nord.  
 
Proposta de resolució: 
L’ordenació proposada pel Pla Parcial Bujonis de 1997 en l’àmbit del SMU-03 (pla no 
desenvolupat) és completament inadequada per a la implantació d’una àrea d’activitats 
econòmiques donada la topografia de l’àmbit, i presenta un impacte ambiental sobre el bosc 
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d’en Rabell molt elevat. Els nous paràmetres urbanístics del SMU-03 Bujonis Nord són els 
adequats als usos del sector, que no són exclusivament industrials, sinó que inclouen també 
els logístics, els d’oficines i els comercials vinculats a activitats industrials. Les noves àrees 
d’activitats econòmiques, tal i com el seu nom indica, no estan pensades com a simples 
polígons industrials amb parcel·les de baixa ocupació, sinó com a àrees que puguin acollir 
altres activitats que admeten edificabilitats netes més altes. Es tracta d’unes àrees adequades 
a les necessitats actuals de Sant Feliu, pensades més per a la relocalització d’activitats que 
funcionen actualment amb dificultats dins el nucli urbà, que no pas per atraure grans naus 
industrials, que trobaran un emplaçament més idoni en polígons industrials d’àmbit 
supramunicipal. En aquest sentit, l’altra gran àrea d’activitats econòmiques proposada pel 
POUM (i que no estava condicionada per cap sostre heretat d’un planejament anterior), també 
presenta una edificabilitat neta superior a 1. Els paràmetres del sector no presenten cap 
dificultat tècnica per a l’ordenació de l’edificabilitat de l’àmbit.  
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 228 
Núm. registre 06253 
Nom de qui al·lega: Grup Municipal Socialista de Sant Feliu de Guíxols 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

1. Que es reiniciï el procés d’aprovació inicial. 
2. Que es desenvolupi el model estratègic del POUM i en especial en relació al context 

territorial. 
3. Que es realitzi una Agenda i Avaluació Econòmico-Financera que demostri la 

viabilitat del Pla. 
4. Que es realitzi una Agenda econòmico-financera que inclogui previsions, 

compromisos i prioritats d’inversió pública.  
5. Que es complementi la documentació relativa a les xarxes tècniques. 
6. Que es completi la informació sobre recursos hídrics, capacitat de tractament de 

residus i avaluació paisatgística. 
7. Que es realitzin estudis complementaris sobre l’activitat comercial, l’activitat 

industrial, la mobilitat i els aparcaments, i del parc d’habitatges del centre històric i 
l’Eixample decimonònic. 

8. Que es reiniciï la redacció a partir de bases cartogràfiques actualitzades. 
9. Que s’aclareixi la distinció entre sector de sòl urbà consolidat i sectors de sòl urbà 

no consolidat. 
10. Que s’aclareixi la informació normativa i gràfica dels Parcs de Sant Amanç i de 

Gustinoi. 
11. Que es revisi el capítol V atenen a les determinacions dels Plans Directors del 

Sistema Costaner. 
12. Que es revisi la delimitació de les zones de protecció del sistema hídric. 
13. Que es defineixi com acabaria la reserva per al sistema de transport i que s’hi faci 

referència a la Normativa. 
14. Que hi hagi una distinció entre equipament públic i privat, i s’inclogui a la memòria 

una previsió sistemàtica d’equipament necessaris i criteris de localització. 
15. Que s’aclareixin els termes dels espais lliures rurals, que es defineixi a priori el sòl 

que pot acollir equipament en aquests espais i que es defineixi què passa amb el 
15% que no cal cedir.  

16. Que l’article 99 sobre activitat hotelera es redacti per evitar que els increments de 
sostre puguin generar efectes perversos i que s’argumenti l’assignació de les 
categories H1 i H2.  

17. Requerir almenys 1,5 places d’aparcament per habitatge i ponderar aquesta ràtio en 
relació a la superfície dels habitatges.  

18. Incloure en totes les regulacions de les zones la referència als edificis catalogats 
que apareix en els articles que regulen la zona 1 i la subzona 2a? 
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19. Els articles 147, 148 i 149 contenen errors. 
20. L’article 153 conté un error. 
21. Els articles 157, 158, 159, 160 i 161 requeririen d’una millor definició dels usos 

admesos. 
22. L’article 161 fa referència a la subzona 5e en relació a unes parcel·les que en els 

plànols =-03 apareixen com a zona 5p. 
23. Algunes mansanes de la subzona 6b preveuen una ocupació excessiva de l’illa. 
24. L’article 167 contés errors. 
25. L’article 168 relatius a la zona de cases en bloc és un calaix de sastre i caldria 

precisar les regulacions d’aquesta zona. 
26. L’article 26 conté un error. 
27. L’article 171 conté un error. 
28. L’article 172 conté un error. 
29. L’article 173 conté un error. 
30. L’article 175 de regulació de la zona 9e, pel que fa a les condicions de parcel·la, 

remet als plànols d’ordenació on no hi apareixen dibuixades les parcel·les.  
31. Que es revisi la clau 12a que apareix en la urbanització del cim de les Bateries. 
32. L’article 189 conté un error i una incongruència a l’incloure els Apartaments la 

Gacela com activitat hotelera. 
33. Els articles 191 i 192 contenen errors. 
34. Els articles 191, 192 i 193 fan referència a l’ús de “garatge” que no es defineix 

enlloc. 
35. L’article 194 conté errors i hauria de precisar de forma més restrictiva els usos 

admesos en els fronts edificats del Passeig Marítim. 
36. Que es limiti la possibilitat de construir en el 5% dels espais verds privats. 
37. Crear un sector de millora urbana per al Passeig Marítim. 
38. Crear un sector de millora urbana en l’àmbit del camp de futbol de Vilartagues. 
39. Definir la gestió per a l’afectació d’obertura del carrer Nou de Sant Antoni. 
40. Mantenir l’obertura dels darrers trams dels carrers de l’alba i de Santa Magdalena. 
41. Tenir en compte l’existència d’activitats productives en funcionament en molts dels 

sectors de millora urbana. 
42. Que es justifiqui la viabilitat econòmica dels sectors. 
43. Que s’ajusti el SMU-01 tenint en compte les dificultats de construir 800 places 

d’aparcament i les dificultats de gestió i de viabilitat econòmica. 
44. Que s’ajusti el SMU-02 tenint en compte les dificultats de construir 1.200 places 

d’aparcament. Que es precisi que entre els usos s’admeten els dotacionals. 
45. Que s’especifiquin les condicions d’edificació i de reducció de l’impacte paisatgístic 

del SMU-03 Bujonis Nord. Que no s’admeti la possibilitat d’edificar el 15% de la 
superfície grafiada com espais lliures rurals.  

46. Que s’ajusti el sector SMU-04 tenint en compte la càrrega que suposen les 500 
places d’aparcament.  

47. Que s’ajusti el SMU-05 per tal que l’ordenació pugui ser harmònica amb l’entorn. 
48. Que s’ajusti el SMU-07 tenint en compte al càrrega que suposen les 400 places 

d’aparcament i que es precisin les condicions d’edificació entre 5b i 6b. 
49. La referència a “usos compatibles amb el principal” (al SMU-08, com en tants 

d’altres sectors) no queda explicada en la normativa. 
50. Replantejar el sector SMU-09 de la plaça Alabric, limitant-lo a la renovació de l’espai 

públic. 
51. En el SMU-10 precisar els usos “terciaris i d’indústries netes”, augmentar les 

cessions d’espais lliures i equipaments, aclarir el sentit del vial dibuixat, definir les 
condicions d’ordenació. 

52. Que s’ajusti el SMU-11 eliminant la possibilitat d’usos comercials.  
53. Que en el SMU-12 no s’afecti una casa catalogada i se suprimeixi el vial que afecta 

una part del pati del col·legi. 
54. Que s’especifiquin les condicions d’edificació del SMU-13 en el subàmbit de la Volta 

de l’Ametller i s’aclareixen algunes disposicions del paràmetres d’ordenació. 
55. Que es redueixin alçades i edificabilitat al SMU-14. 
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56. Que es replantegi el SMU-15 connectant la carretera de Tossa i el carrer Callao a 
través de la ronda Narcís Massana. 

57. Que es demostri la viabilitat del sector SMU-16. 
58. Que l’escorxador es mantingui com equipament.  
59. Que es rebaixi l’edificabilitat del SMU-19 del camí de Sant Amanç. 
60. Que es demostri la viabilitat del SMU-20, incloent un compromís d’inversió pública. 
61. Que no s’admeti la planta àtic a la finca entre els carrers concepció i Mercè en el 

SMU-21. 
62. Que s’ampliï la superfície de la plaça de la biblioteca. 
63. Que s’ajusti el SMU-23 justificant la necessitat de traslladar les empreses i ajustant 

l’edificabilitat als paràmetres l’entorn.  
64. Que s’ajusti el SMU-24 justificant la necessitat de traslladar les empreses i ajustant 

l’edificabilitat als paràmetres l’entorn. 
65. Que es replantegi el SMU-25, destinant Can Serra a equipament cultural o reduint 

l’edificabilitat per evitar l’impacte sobre el Monestir. Que no s’admeti la construcció 
d’un aparcament subterrani.  

66. Que es reconsiderin les cessions del SMU-27 i en particular la supressió d’un tram 
de carrer Durban. 

67. Que s’inclogui la darrera finca que queda fora d’ordenació en el carrer del Bruc en el 
SMU-28, per permetre l’eixamplament definitiu d’aquest carrer. Que es revisi 
l’edificabilitat. 

68. Que s’aclareixi el futur de les activitats existents al SMU-30 i se’n redueixi 
l’edificabilitat. 

69. Que s’especifiquin les condicions d’edificació del SMU-31. 
70. Que es precisin les condicions d’edificació del SMU-33. 
71. Que es mantinguin les disposicions del Pla Director del Sistema Costaner en el 

SMU-34. 
72. Que es valori econòmicament el conveni associat al SMU-36, que s’elimini la 

referència a una planta àtic, que es redueixi l’edificabilitat. 
73. Completar la fitxa del SMU-37 amb les cessions previstes.  
74. Que s’aportin les valoracions econòmiques de tots els polígons d’actuació.  
75. Que s’estudiï la possibilitat de convertir el PA1 en un sector de millora urbana que 

inclogui habitatge social. 
76. Que els PA2 i el PA05 s’ajustin al Pla Director del Sistema Costaner i que en el PA2 

s’aclareixi la situació del carrer Montjoi.  
77. Que es completi la informació del PA4 i es plantegi la possibilitat de transformar-lo 

en polígon de sòl urbanitzable.  
78. Que mantingui la previsió de Camí de ronda a Punta Brava.  
79. Aportar informació sobre la viabilitat econòmica i de gestió de tots els secotrs de sòl 

urbanitzable. 
80. Que s’aclareixi la viabilitat econòmica del SUD-01 i es justifiqui la necessitat de sòl 

per activitats industrials.  
81. Que es revisi el coeficient d’edificabilitat del SUD-02. 
82. Que es replantegi l’ordenació del SUD-03 atenent a la seva inadequació per acollir 

habitatge protegit.  
83. Que es prevegi un pas verd entre l’antiga via del tren i el turó de les Bateries en el 

SUD-04. 
84. Disminuir el nombre d’habitatges al SUD-05 Mas Cabanyes Sud. 
85. Que es col·loqui l’edificació del SUD-06 en les zones planeres minimitzant l’impacte 

paisatgístic. 
86. Que es disminueixi el sostre col·locat a Mas Balmanya Sud.  
87. Que hi hagi coincidència entre l’àmbit del SUD-10 enamorats en el POUM i l’àmbit 

del Pla Parcial d’Enamorats en curs d’aprovació.  
88. Que hi hagi concordança entre el conveni i els paràmetres de la normativa del sector 

SUD-11 i que s’elimini el vial que s’indica als plànols.  
89. Que es completi la informació del conveni del SUD-12 amb dades econòmiques i 

que s’especifiquin les condicions d’edificació.  



 101

90. Que s’elimini el SUD-13.  
91. Que s’esmenin els errors de l’article 214 i s’ajusti a les esmenes que foren votades 

en el Ple del 24 de febrer. 
92. Els articles 224 i 227 contenen errors relatius als usos de caça i pesca.  
93. Que es mantingui la qualificació de protecció paisatgística a la part alta de la 

carretera de Girona i a la conca de la riera de les Comes.  
94. Que es completi la Normativa pel que fa al foment de la sostenibilitat. 
95. Que es millori la protecció del patrimoni industrial de la ciutat, com a mínim amb 

l’adquisició d’una antiga fàbrica de taps a passar a formar part del patrimoni 
municpal. Que es desafecti la fàbrica Casas-Lindberg al carrer Gravina.  

96. El Catàleg de Patrimoni no preveu la protecció i gestió de conjunt urbans.  
97. Que es revisi i completi el Catàleg de Masies. 
98. Que es cartografiïn les zones de protecció arqueològica. 

 
Proposta de resolució: 

1. Els desacords exposats no justifiquen reiniciar el procés d’aprovació inicial. L’ampli 
període d’informació al públic, i el fet que una gran majoria de les al·legacions 
presentades poden ser estimades favorablement sense que això impliqui 
modificacions substancials del POUM és en sí mateix una mostra que la proposta 
pot continuar la seva tramitació fins a l’aprovació definitiva. 

2. La revisió del POUM ja s’inscriu en un model de ciutat clarament explicitat en la 
Memòria i traduït de forma concreta en les diverses propostes formulades. 

3. L’avaluació econòmico-financera aporta els elements suficients per a verificar la 
viabilitat del Pla tal i com reclama la Llei. N’és una prova el fet que a totes les 
al·legacions que així ho han demanat (i que en molts casos corresponen als sectors 
de viabilitat i gestió més complexa) s’adjunta un estudi específic basat en l’aplicació 
dels paràmetres de l’agenda econòmico-financera i que demostra la viabilitat en tots 
els casos.  

4. El POUM indica algunes de les prioritats que haurien de presidir tant les actuacions 
d’espais públics, com la política d’equipaments, però la programació concreta 
d’aquestes inversions pot fer-se de forma molt més idònia de manera anual, 
adaptant-se a les oportunitats i necessitats que van sorgint, que no pas a través 
d’un instrument pensat a un horitzó de 12 anys com és el POUM. D’altra banda, el 
POUM, a través de diversos convenis que suposen cessions d’aprofitament 
suplementàries a les previstes per la Llei, contribueix a millorar la capacitat 
inversora del consistori, i per tant, potencia aquestes polítiques d’inversió pública en 
el futur. 

5. El document sotmès a l’aprovació provisional completa substancialment la 
documentació, tant gràfica com escrita, relativa a les xarxes tècniques tal i com 
reclama l’al·legació. 

6. L’ampliació d’informació relativa a les xarxes tècniques inclou l’aprofundiment de les 
problemàtiques vinculades a l’abastament d’aigua. En relació a la recollida de 
residus, es proposa que el POUM remeti explícitament al compliment d’una 
Ordenança de Residus, que és l’insturment més adequat per a regular-la.  Pel que 
fa a la qualitat paisatgística, si bé el POUM no inclou un plànol d’espais de major 
exposició visual (plànol d’altra banda incorporat en el Pla Especial del Sòl no 
Urbanitzable), el més important és que el POUM sí que pren mesures concretes (tal 
i com es descriu en la Memòria), per reduir l’impacte paisatgístic en les àrees més 
sensibles del municipi, i de forma especial al llarg del sistema litoral.  

7. “L’oferta comercial” del POUM (que correspon en part a possibles usos terciaris i 
lúdics) ja queda justificada en l’equilibri d’usos en relació al creixement residencial 
proposat. L’oferta de sòl per a noves activitats econòmiques queda justificada i 
argumentada per la constatació d’una important demanda, però al mateix temps 
pels condicionants del propi territori, que limiten l’extensió de les futures àrees 
d’activitats econòmiques. El fet que determinades activitats que requereixen grans 
superfícies de sòl no puguin trobar emplaçament a Sant Feliu és la conseqüència 
d’aquesta manca de disponibilitat de sòl apte a ser urbanitzat al municipi. El model 
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de mobilitat proposat pel POUM (d’accessibilitat perimetral, capil·laritat interna i 
distribució d’aparcament estratègics) és el més idoni per reduir la congestió dels 
teixits densos i de gra petit que constitueixen el nucli compacte de Sant Feliu. Les 
argumentacions ja aportades en la Memòria, s’amplien, tal i com demana 
l’al·legació, amb nova informació sobre mobilitat. L’estudi sobre el parc d’habitatges 
al centre històric i a l’Eixample decimonònic podria aportar dades útils, però no és 
en cap cas indispensable per a dur a terme la revisió del POUM.  

8. És cert que la revisió s’ha hagut de dur a terme sobre bases cartogràfiques (tant 
topogràfiques, com cadastrals), no actualitzades. Malgrat això, des de l’equip 
redactor s’ha fet no només un esforç per basar les propostes en un coneixement 
sobre el terreny que minimitzés les incongruències, sinó que s’ha dut a terme una 
important tasca de correcció d’errors gràfics que existien en el planejament vigent. 
Segurament en resten, però la revisió del POUM ha contribuït sens dubte a reduir-
los. 

9. Es proposa procedir a clarificar la distinció entre sòl urbà consolidat i no consolidat, 
explicitant-la, no en els plànols, però sí en els paràmetres urbanístics de cada 
sector inclosos en la pròpia normativa. 

10. El desenvolupament dels parcs de Gustinoi i de Sant Amanç passa per la redacció 
des de l’Ajuntament d’un Pla Especial en el marc de la política d’espais lliures. El fet 
que el POUM en el plànol d’àmbits de planejament derivat grafiï l’àmbit dels futurs 
parcs constitueix ja una concreció adient d’aquesta proposta a nivell del POUM. Es 
proposa introduir en la normativa una referència explíctia a aquests dos àmbits de 
Plans Especials. Els límits proposats s’ajusten a la topografia i als hàbitats naturals, 
però òbviament seran els propis plans especials els que acabin d’ajustar aquests 
límits.  

11. Es proposa recollir en els plànols de zonificació del sòl no urbanitzable i en el 
Capítol V de la normativa les determinacions dels Plans Directors del Sistema 
Costaner.  

12. S’accepta. 
13. La reserva de sistema de transport es genera al llarg de la ronda de Ponent i acaba 

per tant, en una de les “portes de la ciutat”, a l’arribada de la Ronda de Ponent, a 
proximitat d’on ja s’acaba d’ubicar la nova estació d’autobusos. L’acabament precís 
dependrà del tipus de transport. Es proposa incloure una referència a la Normativa 
a aquesta reserva de transport.  

14. Es proposa incloure la distinció entre equipaments públics i privats. S’accepta 
ampliar i precisar l’apartat de la memòria relatiu als equipaments futurs, tenint en 
compte les propostes de l’al·legació. Ara bé, no s’opta per localitzar-los 
sistemàticament, ja que l’emplaçament dependrà també dels nous sòls que es vagin 
obtenint a mesura que els sectors es desenvolupin.  

15. Es proposa explicitar més la regulació de l’espai en sòl urbanitzable de caràcter 
rural, en el qual és possible ocupar-ne un percentatge. L’emplaçament d’aquest 
percentatge i la seva qualificació urbana seran, però, definits en els Plans Parcials 
corresponents. 

16. Es proposa redactar l’article per tal de garantir que cap activitat hotelera que s’aculli 
als increments de sostre pugui posteriorment ser reconvertida en residència.  

17. S’accepta l’al·legació en el sentit de precisar el nombre de places d’aparcament 
segons la tipologia de l’habitatge, requerint un mínim d’1,5 places per a habitatges 
de més de 80m2 en edificis plurifamiliars. 

18. L’article 141 inclourà una referència als edificis catalogats per a qualsevol zona. En 
els articles relatius a les regulacions de cada zona, les referències als edificis 
catalogats se suprimiran. 

19. S’esmenen els errors. 
20. S’esmena l’error. 
21. Es precisen els usos admesos. 
22. Es corregeixen els plànols. 
23. Es proposa indicar en la regulació de la zona 6 que quan la profunditat edificable no 

apareix grafiada en els plànols serà de 12m. 
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24. S’esmena l’error. 
25. L’article 168 regula els edificis de volumetria específica, que no només correspon a 

alguns polígons d’habitatges de la segona meitat del segle XX, sinó a molts dels 
blocs que proposen les promocions actuals. La regulació de tota volumetria 
específica es remet forçosament a un planejament derivat que la defineix. No es 
tracta, doncs, d’un calaix de sastre. 

26. S’esmena l’error. 
27. S’esmena l’error. 
28. S’esmena l’error. 
29. S’esmena l’error. 
30. Es proposa que en lloc de grafiar le parcel·lari, la normativa remeti a la parcel·lació 

existent. 
31. Es canvia la clau de les parcel·les en qüestió de 12a a 12b. Es genera algun volum 

disconforme, però no queden fora d’ordenació.  
32. S’esmena l’error i se suprimeix la referència als apartaments la Gacela com activitat 

hotelera. 
33. S’esmenen els errors. 
34. Se suprimeix el terme “garatge” 
35. S’esmenen els errors i es precisen els usos. 
36. Es redueix la possibilitat d’edificar en els espais verds privats a un 2% de la seva 

superfície. 
37. Tal i com queda reflectit en les prioritats sobre espais públics en la memòria, el 

POUM emfasitza la importància de remodelar el Passeig Marítim, però tenint en 
compte que es tracta essencialment d’un projecte d’urbanització, no es requereix un 
Pla Especial, i menys que hagi de ser definit com a sector de millora urbana en el 
POUM.  

38. Millorar les dotacions d’equipaments en l’àmbit del camp de futbol de Vilartagues no 
requereix la definició d’un sector de millora urbana. 

39. Es proposa acabar d’obrir el carrer Sant Antoni, incloent-lo com a àmbit discontinu 
en el SMU-15. 

40. Es proposa mantenir les afectacions històriques per a l’obertura del darrer tram del 
carrer Santa Magdalena, incloent-lo com a àmbit discontinu en el sector SMU-15. 
L’obertura del darrer tram del carrer de l’Alba suposaria afectar massa edificacions 
consolidades i habitades. 

41. El POUM ha definit sectors de millora urbana en totes aquelles peces fins ara 
qualificades en el planejament vigent com a Indústria Urbana (clau 15), en moltes de 
les quals subsisteixen activitats. L’objectiu d’aquests sectors no és en cap cas 
promoure el trasllat d’aquestes activitats, sinó ordenar aquestes peces urbanes en el 
moment en què la mateixa evolució de les activitats indueixi la transformació cap a 
usos residencials. Es proposa explicitar en la normativa que els sectors de millora 
urbana proposats permeten la continuïtat de les activitats existents i el manteniment 
de les actuals edificacions fins que no s’opti per la reconversió a usos residencials. 

42. L’aplicació dels valors exposats en l’Avaluació Econòmico – Financera als 
paràmetres urbanístics de cada sector permet avaluar-ne la viabilitat econòmica i, 
comparar aquells sectors que es cregui oportú. Cal recordar que en les Comissions 
de Seguiment es van aportar taules amb un estudi simplificat dels diferents sectors 
facilitant la comparació entre ells. Es facilita l’estudi de viabilitat específic d’aquells 
sectors pels quals s’ha requerit en alguna de les al·legacions (i que corresponen als 
de gestió més complexa)  

43. S’adjunta estudi de viabilitat econòmica del SMU-01. El nombre de places 
d’aparcament s’ajusta a 450. El criteri per ajustar les places d’aparcament en tots els 
sectors que en requereixen ha estat el següent: demanar 3 places d’aparcament per 
cada 100m2 de sostre. Seguidament, s’ha tingut en compte la superfície privada 
resultant un cop efectuades les cessions, procurant que la construcció del nombre 
total de places no superés de massa aquesta superfície en cas de construir-se en 
una sola planta soterrani. En cap cas aquestes places constitueixen un sistema 
general, ni seran objecte de cessió. Constitueixen, doncs, un aprofitament privat. 
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Una part de l’àmbit és propietat de l’Ajuntament resultat d’una cessió anterior, per 
tant, aquesta circumstància haurà de ser tinguda en compte en el projecte de 
reparcel⋅lació, en els termes i als efectes previstos en els apartats 3 i 4 de l’article 
120 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol. EL SMU inclou aquest sòl, qualificat d’equipament en el planejament vigent, 
per tal de fer possible la seva relocalització si l’ordenació finalment proposada ho fa 
necessari. Els paràmetres del sector, construcció de l’aparcament inclòs, no 
requereixen el trasllat dels dipòsits de la benzinera, que pot seguir funcionant.  

44. El nombre de places d’aparcament del SMU-02 s’ajusta a 750. Aquestes places 
d’aparcament ni constitueixen un sistema general ni són objecte de cessió. Les 
diferències de cota presents en l’àmbit no són una dificultat afegida, sinó una 
oportunitat per integrar millor les plantes d’aparcament. S’especifica que entre els 
usos principals, juntament amb el comercial, hi ha el dotacional i d’oficines. El 
POUM ja planteja els sectors SMU-01 i SMU-02 amb una visió estratègica de 
conjunt per constituir aquesta nova centralitat àmpliament descrita en la memòria del 
POUM com a Porta Nord.  

45. Precisar les condicions d’edificació i de minimització de l’impacte paisatgístic del 
SMU-03 és justament la raó de ser del Pla de Millora Urbana que s’ha de redactar. 
La possibilitat d’edificar equipaments o serveis tècnics ens els espais lliures rurals es 
manté, i s’explica per la gran quantitat de cessions d’espais lliures que proposa el 
POUM. En el cas concret del SMU-03, cal recordar que en el planejament vigent, la 
meitat del sector que el POUM proposa com espai lliure formava part del polígon 
industrial. Per tant, aquest sector mostra clarament la voluntat del POUM de definir 
un límit clar al creixement de Sant Feliu cap a l’Ardenya i de potenciar els corredors 
ecològics, preservant el bosc de Can Rabell. L’edificabilitat neta mitjana del sector 
no és en cap cas 2, sinó de poc més d’1. Tot i així, en resposta a les al·legacions 
dels propietaris del sector, es redueix aquesta edificabilitat neta fins al 0,8. 

46. El nombre de places d’aparcament del SMU-04 s’ajusta a 300. La possibilitat de 
mantenir alguna de les edificacions industrials existents és un dels aspectes que el 
Pla de Millora Urbana ha de tractar.  

47. Els paràmetres del SMU-05, amb una edificabilitat neta de 2 (PB+1) no suposen cap 
dificultat per una ordenació harmònica amb l’entorn (PB+2). Tot i així, resultat 
d’altres al·legacions, aquest SMU ha estat suprimit. 

48. Les places d’aparcament del SMU-07 s’ajusten a 250. Cal recordar que les places 
d’aparcament que es demanen inclouen en tots els casos les places vinculades als 
habitatges i activitats del sector. Les al·legacions qualifiquen repetidament de 
despropòsit el fet que l’ús d’aparcament no estigui explicitat. En la mesura que la 
normativa requereix places d’aparcament per a qualsevol habitatge o activitat, és 
obvi que tots els sectors admeten l’ús d’aparcament. No cal pas explicitar-ho. El 
POUM simplement precisa que l’ordenació de l’edificació ha de ser harmònica amb 
l’entorn, i les qualificacions de l’entorn són innegablement 5b i 6b. 

49. En l’article 95 de la normativa s’ampliarà la definició d’usos compatibles, si bé no es 
creu oportú elaborar una normativa massa rígida que expliciti per a cada ús els usos 
compatibles específics. 

50. La qualificació d’un espai públic no depèn només del projecte d’urbanització, sinó 
també molt de la configuració de l’entorn edificat. En el cas de la plaça Alabric, la 
millora en la configuració d’aquest entorn és especialment clau en la qualificació de 
l’espai. És per això, que el POUM proposava un sector de millora urbana que incloïa 
una gran quantitat de finques, per afavorir que el Pla de Millora Urbana configurés 
realment l’entorn edificat, i sense que això pressuposés que totes les finques 
incloses en l’àmbit havien de ser substituïdes. Una edificabilitat neta de 3 és 
perfectament compatible amb una ordenació de l’edificació amb alçades adequades 
a l’entorn. Davant l’alarma social que aquest sector va provocar (deguda 
segurament a la manca d’informació), el POUM proposa definir els fronts edificats 
directament i suprimir el SMU-09.  

51. Arrel del procés d’informació pública, l’ús principal del SMU-10 ha passat a ser el 
residencial. S’hi admeten altres usos compatibles amb el residencial. Es defineixen 
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unes cessions de sòl per espai lliure o equipament del 15%. Se suprimeix el vial 
dibuixat, però es precisa que el Pla de Millora Urbana haurà de garantir una 
connexió per a vianants entre la plaça Miquel Murlà i un accés al futur parc de 
Gustinoi a la Ronda Joan Casas. La definició de l’ordenació volumètrica és l’objecte 
del Pla de Millora Urbana. El POUM no pressuposa cap ocupació i l’edificabilitat neta 
de l’àmbit és del tot adient en una part integrada en el nucli urbà compacte.  

52. En una àrea d’activitats econòmiques plenament integrada en l’entorn urbà com el 
SMU-11, els usos comercials són plenament adequats. El Pla de Millora Urbana 
sempre podria precisar el tipus d’ús comercial admès. Es proposa ajustar les 
cessions al 15%. El traçat del vial provinent de la ronda de ponent s’ajustarà per 
deixar clar que es contempla la preservació de la nau històrica encara en activitat. El 
destí de les edificacions històriques dins del sector és objecte del Pla de Millora 
Urbana. 

53. L’afectació d’una casa catalogada dins el SMU-12 és un error i se suprimeix. La 
proposta de connectar el carrer del Mall amb el carrer de Rosselló no respon a una 
necessitat viària, sinó a la voluntat urbanística de donar de nou continuïtat a una 
traça històrica entre el cor del casc antic i el camí de Sant Amanç (que podria ser 
per a vianants o amb una circulació restringida). L’obertura proposada segueix les 
alineacions dels edificis recentment construïts (és la base cartogràfica la que conté 
unes alineacions errònies que s’esmenen). L’obertura d’aquest pas  no suposa cap 
perjudici per al bon funcionament del pati del col·legi. 

54. Concretar les condicions d’edificació del SMU-13 és objecte del Pla de Millora 
Urbana. Els paràmetres del sector ja posen condicions suplementàries per garantir 
que aquesta ordenació minimitzi l’impacte paisatgístic. 

55. Els paràmetres del SMU-14, amb una edificabilitat important, però pròpia de 
qualsevol mansana del nucli urbà compacte, són els adients per a una illa que 
formarà part d’una de les principals portes de la ciutat amb l’arribada de la Ronda de 
Ponent. L’edificabilitat de tota aquesta part de la ciutat, començant per l’àmbit 
d’Enamorats, s’incrementa al passar de ser una àrea mig rural a una àrea central.  

56. S’accepta que la connexió entre l’arribada de la carretera de Tossa i la ronda de 
Ponent es faci a través de vials existents, sense necessitat d’obrir un nou vial. Les 
lleugeres reduccions de sòl d’equipament que implica el SMU-15 queden 
compensada a nivell de tot el municipi. Se suprimeix l’obligació de construir 
l’aparcament, en la mesura que aquest s’ubicarà bàsicament en el sòl d’equipament 
i que es preferible consturir-lo juntament amb l’equipament en qüestió. La casa de la 
cantonada del carrer Cubies queda exclosa de l’àmbit (però roman afectada). 
S’adjunta estudi de viabilitat econòmica.  

57. S’adjunta estudi de viabilitat econòmica del SMU-16. En funció de les al·legacions 
dels diversos propietaris de finques que no es trobaven inclosos en l’àmbit de Cala 
Sants en el planejament vigent i que s’hi troben en l’actual proposta, es reajusten 
alguns dels límits del SMU-16, que segueix incloent, però, l’edifici Joan I. Les 
indemnitzacions de l’enderroc de l’edifici Joan I es definiran en la reparcel·lació del 
Pla de Millora Urbana. Se suprimeix el dibuix d’un traçat precís per al desviament de 
la carretera de Sant Pol per la costa, mantenint però una indicació de què la 
proposta definitiva del Pla de Millora Urbana ha d’evitar que s’erigeixi un obstacle 
entre el nou barri i el port. La referència al caràcter del carrer Colom com espai lliure 
tradueix la voluntat de concentrar l’accessibilitat viària a l’àmbit des de la carretera 
de Palamós, reforçant la relació entre el port i els Jardins Juli Garreta i Passeig dels 
Guíxols, com espais eminentment per a vianants. Es proposa, però, grafiar 
novament com a viari aquest carrer. 

58. La proposta del POUM de reconvertir l’antic escorxador admetent-hi l’ús d’habitatge, 
tot mantenint-hi una part de sòl d’equipament, s’inscrivia en la voluntat d’augmentar 
la densitat i consolidar el caràcter urbà del conjunt de Sant Pol dins el municipi de 
Sant Feliu. Els equipaments previstos en el POUM són els suficients tant des del 
punt de vista quantitatiu (superen els estàndards de referència), com de distribució 
dins el municipi (tenint en compte la seva baixa densitat i el pes de la població 
estacional, Sant Pol disposa del sòl d’equipament adequat), per la qual cosa la 
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disminució del sòl d’equipament a l’escorxador era perfectament assumible i es 
compensava en d’altres àrees de la ciutat. Tot i així, ateses les nombroses 
al·legacions demanant el manteniment de l’antic Escorxador íntegrament com 
equipament, i atès que si se’l destina a un tipus d’equipament adequat també pot 
contribuir amb aquesta qualificació a conferir major centralitat al sector, es proposa 
acceptar l’al·legació. 

59. El POUM no crea nova edificabilitat en el SMU-19. L’edificabilitat és la que li 
correspon en el planejament vigent, part de la qual està executada, i és una 
edificabilitat compatible amb una illa que passarà a estar plenament integrada en el 
nucli urbà. La definició del SMU té justament per únic objectiu crear un instrument 
que garanteixi una adequada ordenació de l’edificació.  

60. S’adjunta estudi de viabilitat del SMU-20. S’ajusta el nombre de places 
d’aparcament a 115. Una edificabilitat neta de 3 és admissible en una illa al cor del 
nucli urbà compacte. El Pla de Millora Urbana té justament per objecte garantir una 
ordenació en harmonia amb l’entorn.  

61. Quan el POUM repetidament fa referència a una planta àtic, aquest terme no 
s’utilitza en una accepció tècnica que hagi de ser precisada en la normativa, sinó 
com un terme comú per referir-se a una planta reculada, l’ordenació de la qual, en 
aquest cas, quedaria regulada en el Pla de Millora Urbana. Tot i així, es proposa 
qualificar tota la parcel·la del SMU-21 entre els carrers de la Concepció i Mercè amb 
la clau 5a. 

62. La preservació d’un edifici amb valor patrimonial destinant-lo a un ús d’equipament 
vinculat a la plaça de la biblioteca (SMU-22) no perjudica aquest futur espai lliure, 
sinó que el qualifica. Tot i així, s’accepta ampliar el sòl qualificat d’espai lliure, 
incloent-hi el jardí de l’edifici preservat. 

63. El SMU-23 no pretén forçar el trasllat de les actuals empreses, sinó establir un 
instrument d’ordenació de la reconversió a usos residencials admesa quan aquesta 
es produeixi. El redactat ho explicitarà. L’edificabilitat és la que el planejament vigent 
li atorga. És, doncs, la pròpia de l’entorn. La cessió del 10% del sòl és adequada.  

64. El SMU-24 no pretén forçar el trasllat de les actuals empreses, sinó establir un 
instrument d’ordenació de la reconversió a usos residencials admesa quan aquesta 
es produeixi. El redactat ho explicitarà. L’edificabilitat és la que el planejament vigent 
li atorga. És, doncs, la pròpia de l’entorn. 

65. Es replanteja el sector SMU-25, desvinculant Can Serra de la cessió com 
equipament de la casa Trachsler. Conseqüentment, es redueix l’edificabilitat del 
SMU-25 i es proposa una cessió com equipament. L’absència de valor arquitectònic 
de l’actual edificació no en justifica el manteniment. Es manté la possibilitat de 
construir l’aparcament sempre i quan no es trobin restes de valor arqueològic en el 
subsòl i s’especifica que l’accés no es podrà produir des de la plaça del Monestir.  

66. Es proposa unes cessions del 15% de la superfícies de l’àmbit per espais lliures o 
equipament en el SMU-26. La supressió del tram del carrer Durban permet generar 
una mansana de gra més adequat del teixit urbà de l’entorn i es tindrà en compte en 
el moment de la reparcel·lació.  

67. La finca fora d’ordenació en el carrer del Bruc ha manifestat el compromís de 
procedir a la propera substitució de l’edificació respectant la nova alineació, i per 
tant, no s’ha inclòs en el SMU-28 per facilitar la gestió tant del sector com de la 
finca. Tot i així, es proposa crear un polígon d’actuació (PA carrer del Bruc) per 
garantir l’eixamplament del vial. Les edificabilitats del SMU-28 són correctes. La 
diferència d’edificabilitat neta detectada entre el SMU-28 i el SMU-12 és deguda a 
què el SMU-28 conté una major superfície de viari a cedir. Tot i així, en resposta a 
les al·legacions dels propietaris afectats els límits d’aquests dos sectors es varien, 
ampliant el SMU-12 amb una bona part del SMU-28.  

68. Es proposa explicitar clarament que les activitats existents al SMU-30 poden 
romandre al sector fins que el propi sector no promogui la reconversió a usos 
residencials. L’edificabilitat és la que aquestes finques tenen reconeguda en el 
planejament vigent.  
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69. L’edificabilitat del sector SMU-31 és la que el planejament vigent atorga a les finques 
que constitueixen l’àmbit. Una edificabilitat neta de 3 és adequada per a una 
mansana al cor del nucli urbà. Precisar les condicions d’edificació és l’objecte del 
Pla de Millora Urbana. D’acord amb l’article 166, la profunditat edificable de la zona 
6d ve regulada pel Pla Parcial de Godó i Trias. Hi ha, doncs, una limitació en 
l’ocupació de les parcel·les.  

70. Precisar les condicions d’edificació del SMU-33 és justament l’objecte del Pla de 
Millora Urbana. 

71. El POUM deixa clar que el SMU-34 està subjecte a la resolució definitiva del Pla 
Director del Sistema Costaner. Finalment, el sector de Vista Alegre ha quedat exclòs 
del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner. El POUM justament ha reordenat 
el sector per minimitzar dràsticament l’impacte paisatgístic. Una de les mesures 
implica convertir el carrer que ressegueix el carener (mig urbanitzat) en espai lliure.  

72. El POUM atorga una edificabilitat important a tota aquesta mansana (SMU-36), que 
es justifica per la transformació d’aquesta àrea de la ciutat en una nova centralitat 
urbana a l’arribada de la Ronda de Ponent. El conveni signat preveu cessions 
d’edificabilitat a l’Ajuntament i no suposa, per tant, cap tracte diferencial respecte a 
la resta de sectors de millora urbana. 

73. El SMU-37 tenia per objecte garantir una adequada reordenació quan algunes de les 
edificacions existents, amb clars volums disconformes, siguin substituïdes. Però atès 
que suposaria més aviat la congelació de l’edificabilitat de les cases que no es 
troben en volum disconforme, en lloc de la substitució de l’edifici que si que es troba 
en volum disconforme, es proposa suprimir aquest sector. 

74. Els plànols d’ordenació O-03 contenen tota la informació urbanística dels Polígons 
d’Actuació, és per això que la normativa hi remet. L’aplicació dels valors de 
l’Avaluació Econòmico-Financera a aquests paràmetres urbanístics permet fer totes 
les valoracions econòmiques. Tot i així, cal tenir en compte que la majoria de 
polígons d’actuació tenen per objecte assolir cessions, i obres d’urbanització poc 
importants.  

75. En la mesura que en l’àmbit del PA-01 l’ordenació de l’edificació està perfectament 
definida i no s’altera respecte el planejament vigent, un Polígon d’Actuació, que 
inclourà un projecte de reparcel·lació i urbanització, és l’instrument urbanístic 
adequat. En la mesura que no es crea nova edificabilitat respecte al planejament 
vigent no és d’aplicació una reserva per habitatge protegit.  

76. El POUM explicitava clarament que el PA-05 s’ha d’ajustar a les determinacions 
definitives del Pla Director Urbanístic del Sistema costaner. Tot i així, aquest sector 
ha quedat exclòs del Pla Directors del Sistema Costaner aprovat definitivament. Es 
proposa ajustar al PA-02 a les determinacions dle Pla Director dle Sistema 
Costaner. D’acord amb les al·legacions dels propietaris afectats, el carrer Montjoi es 
prolonga lleugerament fins al límit de les edificacions existents.  

77. Els plànols d’ordenació aporten tota la informació relativa al PA-04: les dues peces 
d’espai lliure pendents de cessió, i les dues peces que canvien de qualificació. Com 
que tots aquests sòls ja són urbans en el planejament vigent, el polígon d’actuació 
és una figura pertinent.  

78. En la mesura que el projecte realitzat fins ara pel Ministeri de Foment només ha 
estudiat el traçat del Camí de Ronda fins a l’inici de la Urbanització Punta Brava, el 
traçat al llarg d’aquesta urbanització no està definit, i requereix un estudi curós (el 
traçat que apareix grafiat en el planejament vigent és poc versemblant). La 
continuïtat del camí de ronda en aquest tram es podria produir per la platja o pel 
penyasegat. Per si finalment es produís pel penysegat, el POUM grafia un traçat 
indicatiu que en facilités l’obertura en un futur. D’altra banda, el POUM passa a 
qualificar d’espai lliure la reserva d’espai que el planejament vigent preveia per al 
futur camí de ronda, i que havia estat objecte de cessió, reflectint així la titularitat 
pública d’aquest sòl. 

79. L’aplicació dels valors exposats en l’Avaluació Econòmico financera als paràmetres 
urbanístics de cada sector permet valorar-ne la seva viabilitat. S’aporten estudis de 
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viabilitat específics per aquells en què els afectats ho han reclamat (que en general 
són els sectors de gestió més complexa).  

80. S’adjunta estudi de viabilitat econòmica del SUD-01. Cal ressenyar que en resposta 
a les al·legacions dels diferents afectats el sector s’ha subdividit en tres per donar 
una millor resposta a les necessitats dels diferents tipus de propietaris. La demanda 
de sòl industrial per al trasllat d’activitats actualment existents en el nucli està 
justificada en la memòria. Aquesta demanda és forta, i és la manca de sòl apte per 
ser urbanitzat a Sant Feliu el que limita l’oferta de sòl proposada en el POUM. Les 
instal·lacions del gas estan reconegudes en el planejament vigent com a serveis 
tècnics en sòl no urbanitzable, per tant, poden formar part d’un polígon de sòl no 
urbanitzable. En relació als usos, es proposa especificar que els usos d’oficines i 
comercials admesos han d’estar vinculats a activitats industrials.  

81. Tenint en compte que les càrregues del SUD-02 són nul·les (fins i tot, el vial d’accés 
existeix) és difícil que el sector no sigui viable. Tot i així, tenint en compte les 
al·legacions dels afectats, es proposa incrementar l’edificabilitat bruta a 0,15 
m2st/m2.  

82. L’objectiu del sector SUD-03 és justament crear “tensió urbana”, de manera que des 
de l’entrada a Sant Feliu, la carretera de Castell d’Aro esdevingui una avinguda 
urbana. No seran pas equipaments el que mancaran al sector, amb més de 6.000 
m2 previstos. L’edificabilitat neta (que no pas bruta), que finalment és de 1,52 
m2st/m2 és l’adequada a una futura zona urbana de densitat mitja, perfectament 
apte per acollir habitatge protegit en una visió de reforçar el caràcter urbà del conjunt 
del sector de Sant Pol.  

83. Es proposa afegir una disposició en els paràmetres del sector SUD-04 per tal que el 
Pla Parcial garanteixi una bona connexió de vianants entre els equipaments a banda 
i banda de l’antiga via del tren i el Turó de les Bateries. En l’àmbit del SUD-04 els 
espais amb pendents inferiors al 20% són suficients per a col·locar-hi l’edificabilitat 
atorgada.  

84. Tenint en compte les al·legacions dels propietaris, es proposa que el nombre 
d’habitatges del SUD-05 quedi reduït als 5 previstos en el planejament vigent. La 
resta de l’edificabilitat es destinarà a un equipament privat: un centre geriàtric. Atès 
l’interès d’aquesta dotació comunitària, l’edificabilitat del sector es veu incrementada 
per respondre al programa d’aquest equipament.  

85. Es proposa concentrar l’edificació del SUD-06 al llarg de l’Avinguda Joan Casas.  
86. L’edificabilitat del sector SUD-09 es redueix a 0,18 m2st/m2 resultat dels canvis 

derivats d’excloure les propietats de l’INCASOL del sector.  
87. Es procedeix a ajustar l’àmbit del SUD-10 en el POUM.  
88. En el SUD-11 les cessions establertes legalment a les quals al·ludeix la normativa 

fan referència a les cessions de sòl d’equipament que no surten grafiats en el 
plànols, ja que es poden incloure en el 15% de sòl qualificat d’espai lliure rural. Es 
proposa explicitar millor les cessions. S’elimina el vial dels plànols.  

89. La valoració econòmica del SUD-12 (i per tant, del conveni) resulta d’aplicar els 
valors de l’Avaluació Econòmico-financera als paràmetres urbanístics del sector. 
Precisar les condicions d’edificació és objecte del Pla Parcial. Les cessions 
establertes legalment a les quals al·ludeix la normativa fan referència a les cessions 
de sòl d’equipament que no surten grafiats en el plànols, ja que es poden incloure en 
el 15% de sòl qualificat d’espai lliure rural. Es proposa explicitar millor les cessions. 

90. El SUD-13 respon a un conveni signat per l’Ajuntament. L’objectiu urbanístic 
d’aquest sector és preservar i regenerar el connector ecològic que uneix el bosc d’en 
Rabell amb el Turó d’en Ribes, el darrer corredor entre l’Ardenya i els espais lliures 
a llevant del municipi. No es tracta d’un creixement aïllat, sinó d’una lleugera 
ampliació de la urbanització de Mas Trempat. Tal i com s’indica al conveni, bona 
part de la zona grafiada en els plànols d’ordenació O-03 com edificable correspon al 
manteniment de les finques i edificacions  rústiques de Can Rabell Petit, i per tant, el 
sòl realment consumit per noves parcel·les de Mas Trempat és molt poc. 

91. S’esmenen els errors i s’ajusta l’articulat al vot del Ple.  
92. S’esmenen els errors.  
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93. Pel que fa a les zones en sòl no urbanitzable, el POUM ha incorporat la proposta 
realitzada per La Vola per al Pla Especial del Sòl no Urbanitzable, basada en un 
estudi recent. És cert que aquesta proposta presenta variacions respecte al 
planejament vigent pel que fa a la zona de protecció paisatgística (en alguns àmbits 
aquestes variacions suposen una clara ampliació d’aquesta zona). Pel que fa a les 
variacions que afecten a la conca de la riera de les Comes, el POUM fa una 
proposta que respecta essencialment la de la Vola, i també té en compte les 
al·legacions dels propietaris d’explotacions agrícoles de la zona reconegudes 
cadastralment com a tals. Pel que fa a la part alta de la carretera de Girona, es 
proposa mantenir la qualificació de sòl forestal, que protegeix suficientment l’àrea, 
però que no hipoteca possibles transformacions, com podria ser la implantació d’un 
càmping, atès que l’estudi ambiental del POUM considera aquesta zona un dels 
possibles emplaçaments adients per aquesta activitat. 

94. Des de l’equip redactor del POUM sempre s’ha defensat que una bona política de 
foment de la sostenibilitat s’havia de basar en un bon equilibri entre aspectes 
introduïts en la normativa del POUM i un conjunt d’ordenances ambientals 
complementàries, en la mesura que les ordenances són molt més adaptables als 
canvis que les mesures ambientals tendeixen a experimentar, mentre que voler 
introduir tota la legislació ambiental al POUM el faria feixuc i poc operatiu. A partir 
del treball amb l’Àrea de qualitat Ambiental de l’Ajuntament, es proposa ampliar en 
la memòria el compromís en el desenvolupament de les ordenances ambientals a 
Sant Feliu. 

95. S’afegeix al SMU-11 una disposició per tal que el PMU preservi algunes edificacions 
d’antigues fàbriques de suro dins el sector, i que les cessions d’equipament es 
produeixin en les fàbriques conservades. En els SMU-04 i SMU-07 s’introdueix 
també una disposició per tal que el Pla de Millora Urbana determini si convé 
conservar alguna de les edificacions vinculades a antigues fàbriques. El carrer 
Gravina forma part d’un dels eixos viaris estructurants de la ciutat i en la mesura que 
ha estat eixamplat en tot el seu traçat, no tindria sentit deixar-ne un sol tram més 
estret. Es manté, doncs, l’afectació de la fàbrica Casas-Lindberg. 

96. El POUM no ha pretès revisar i actualitzar de forma definitiva el Catàleg de 
Patrimoni. Aquest és un instrument viu, que ha de poder ser actualitzat amb més 
regularitat que el POUM. Tot compartint l’interès d’incloure en el Catàleg conjunts 
patrimonials, es considera més oportú plantejar-la amb posterioritat, en la mesura 
que aquesta figura no està deifnida en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni. 
Pel que fa a la protecció de l’entorn del principal monument de la ciutat, el Monestir, 
a la fitxa del Catàleg corresponent ja hi apareixen totes les finques que l’envolten, de 
manera que qualsevol transformació en aquestes parcel·les pugui ser valorada per 
la Comissió de Patrimoni. 

97. El Catàleg de Masies ha estat completat. 
98. Es procedeix a cartografiar les zones arqueològiques.  

 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució. De 
les 98 al·legacions presentades pel Grup Municipal Socialista, se n’estimen total o parcialment 
més de dos terços, algunes de les quals, sobretot les referides als diferents sectors, 
coincideixen amb d’altres al·legacions formulades directament pels afectats. 
 
 
Núm. 229 
Núm. registre 06257 
Nom de qui al·lega: Lluís Pallí Buxó  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’anul·li la reconversió a usos residencials dels sectors SMU-12 i SMU-28. 
Que s’admetin els usos industrials sense restriccions a tota la seva propietat, inclosa la 
part que queda dins el SMU-12. 
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Proposta de resolució: 
La reconversió a usos residencials de l’entorn de la propietat de l’al·legant ja està contemplada 
en el planejament vigent. El sector de sòl urbanitzable Gaziel, adjacent a la propietat ja tenia 
com a usos principals els residencials. I la reconversió a usos residencials era admesa prèvia 
redacció d’un Pla Especial tant en la propietat de l’al·legant, com en les propietats contigües, en 
alguna de les quals ja s’ha produït. La reconversió de bona part del sector a usos residencials 
respon al fet que l’àrea compresa entre l’actual límit de sòl urbà i la ronda de ponent és la més 
adient per constituir la principal zona de creixement compacte de Sant Feliu en els propers 
anys. El que fa el POUM és ordenar aquesta reconversió a través de la definició de sectors de 
planejament derivat. Per les seves dimensions, la seva accessibilitat i la seva posició 
estratègica davant la Ronda de Ponent, la propietat de l’al·legant forma part del sector més 
idoni per mantenir activitats productives compatibles que coexisteixin amb el nucli urbà. Per 
tant, el SMU-11 admet les activitats industrials, entre elles les de l’al·legant, però aquestes no 
poden ser incompatibles amb l’entorn residencial i han de prendre les mesures necessàries per 
facilitar aquesta coexistència d’usos, una coexistència que ja estava prevista en el planejament 
vigent.  
La part de la finca de l’al·legant que es troba en el SMU-12 està afectada per la prolongació del 
carrer d’Antoni Capmany fins a la ronda de Ponent, que passarà a constituir una de les 
principals entrades a la ciutat. Aquesta part es troba, per tant, inclosa en el SMU-12, sector que 
contribueix a l’obertura d’aquest vial. Atenent a d’altres al·legacions, però, la part de la finca 
inclosa en el SMU-12 passa a formar part del SUD-07 (en el planejament vigent ja es trobava 
en sector de sòl urbanitzable). 
Es proposa incrementar l’edificabilitat fins a 1,2 m2st/m2 en els sectors SMU activitat 
econòmica per fomentar reconversió i admetre cessions en un futur.  
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 230 
Núm. registre 06259 
Nom de qui al·lega: Junta Tècnica del Museu d’Història de la Ciutat 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

1. Que es defineixi un entorn de protecció del Monestir, que es mantingui l’ampliació del 
passeig a l’entorn del Monestir, que se suprimeixi el SMU-25 tot catalogant la fàbrica 
Bender. 

2. Que s’introdueixin les correccions apuntades per a diverses fitxes del Catàleg de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic.  

3. Que s’incloguin al catàleg de Patrimoni els elements proposats. 
4. Que no es pugui contemplar per a cap element catalogat la possibilitat del trasllat. 
5. Que es protegeixi l’espai del Molí d’en Blanch.  
6. Que es protegeixin les naus portuàries a la zona de Cala Sants, el front del carrer 

Cubies corresponent a antigues cases de treballadors del tren, el tinglado del port i el 
pont del ferrocarril.  

7. Que s’estableixi un termini d’un any per a la realització d’un estudi arqueològic que 
permeti actualitzar la protecció de les zones de jaciments.  

 
Proposta de resolució: 
1. La fitxa del Catàleg corresponent al Monestir ja inclou una referència a totes les finques 

que envolten el monument, les quals es troben subjectes, per tant, a un seguiment per part 
de la comissió de Patrimoni de qualsevol transformació que les afecti. Ampliar el nombre 
d’aquestes finques a d’altres més allunyades del Monestir suposa una reflexió rigurosa que 
és més adient realitzar en una revisió posterior del Pla Especial de Protecció del Patrimoni. 
Es replanteja el sector SMU-25, desvinculant-lo de l’obtenció de la Casa Trachsler. Això 
permet disminuir-ne l’edificabilitat. El POUM no considera que la fàbrica Bender, no 
catalogada, s’hagi de mantenir integralment, sinó que una actuació que inclogui 
edificacions de nova construcció pot contribuir més a la requalificació de l’entorn del 
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monestir. Tot i així, les cessions previstes permeten que ampliar l’espai lliure del Monestir i 
construir un equipament que tanqui la nova plaça. El Pla de Millora Urbana definirà aquells 
elements de la fàbrica que cregui oportú mantenir i integrar en els projectes arquitectònics. 
La fitxa del sector inclou una disposició en aquest sentit. 

2. S’accepten les modificacions de la fitxes ja incloses actualment en el Catàleg.  
3. Es proposa incloure uns 100 nous elements al Catàleg. Una ampliació d’aquesta magnitud 

requereix un procés d’anàlisi i maduració que no pot dur-se a terme en el marc del procés 
d’informació pública del POUM. El POUM, però, entén el Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic com un instrument viu, que s’ha d’anar actualitzant regularment, i 
comparteix amb l’al·legació la necessitat d’una revisió més aprofundida que contempli 
possibles noves ampliacions d’elements catalogats, un estudi arqueològic més exhaustiu, 
definició de nous àmbits de protecció de conjunts. S’amplia en aquest sentit l’apartat de la 
memòria del POUM dedicat al Patrimoni, però no correspon pas al POUM fixar terminis per 
a la realització d’aquests estudis.  

4. La possibilitat de traslladar elements catalogats correspon a un dels nivells de protecció 
establerts pel Pla Especial (Elements d’interès en sí mateix). Aquest és un nivell necessari 
adaptat a un determinat tipus de bé patrimonial. Òbviament, el trasllat d’un element 
catalogat requereix un seguiment i la seva recolocació en un lloc adequat, tal i com 
preveuen les pròpies fitxes. En l’aprovació inicial es va introduir la possibilitat de trasllat de 
cinc molins. Tres d’ells se situen en Sòl Urbanitzable Delimitat d’Enamorats, i per tant, la 
mesura de possibilitar-ne el trasllat sembla adequada. Els dos darrers, el Molí Gran (E155) 
i la font amb sobreeixidor (E156) es troben en sòl no urbanitzable, al final del carrer 
Pecher, en el que serà un dels principals accessos al futur Parc de Sant Amanç proposat 
pel POUM. No hi ha, doncs, motiu per pensar que sigui necessari traslladar aquests 
elements. Es canvia la fitxa suprimint la possibilitat de trasllat. 

5. En el sector de Gaziel s’incorpora un disposició sobre la necessitat de preservar el Molí 
d’en Blanch i el seu entorn en el marc del Pla Parcial.  

6. El POUM comparteix l’interès per l’establiment de rutes temàtiques (com la vinculada al 
port i al ferrocarril) com a mecanisme de valorització del patrimoni. Pel que fa als elements 
pels quals es reclama la protecció dins l’àmbit del SMU-16 de Cala Sants, el POUM 
considera que el valor històric del conjunt de naus de l’àmbit no pot constituir un 
impediment per a la profunda transformació que el sector requereix per esdevenir un nou 
centre de la ciutat. Els paràmetres urbanístics del SMU-16 contemplen que el sòl de cessió 
d’equipament correspongui a una antiga nau. El Pla de Millora Urbana sempre podria 
conservar el pont del ferrocarril, però si això impliqués el manteniment d’una barrera visual 
entre el nou barri i el mar probablement no seria desitjable.  

7. El POUM incorpora en els plànols d’ordenació els elements protegits. Entre ells es grafien 
les zones arqueològiques, afegint-n’hi les sol·licitades pel Museu d’Història. L’establiment 
d’un termini per a la realització d’un estudi de les àrees arqueològiques no correspon al 
POUM. 

 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució, pel 
que fa a la disminució de l‘edificabilitat del SMU-25, a la correcció d’algunes fitxes del catàleg, a 
la protecció del Molí d’en Blanch i a la incorporació en els plànols d’ordenació de les zones 
arqueològiques ampliades.  
 
 
Núm. 231 
Núm. registre 06262 
Nom de qui al·lega: Ramon Alvarez Amate 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que se suprimeixi l’afectació viària de la finca del carrer Francesc Isgleas nº1.  
Que s’admetin altres usos a més de l’hoteler. 
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Proposta de resolució: 
Les afectacions viàries de la finca en qüestió corresponen a les alineacions de la carretera de 
Palamós i de Castell d’Aro que no són modificables. La qualificació 9c* implica que s’hi admet 
l’ús de restauració, però en cap cas que aquest sigui exclusiu. L’ús residencial propi de la zona 
9c hi és admès.  
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 232 
Núm. registre 06263 
Nom de qui al·lega: Jesús Fernández Bort, en representació del Grup Municipal Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa. 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

1. Que es justifiqui la viabilitat econòmica dels sectors tenint en compte el cost financer 
o es revisi el model de gestió plantejat pel POUM. 

2. Que s’incorporin les determinacions del Pla director Urbanístic del Sistema 
Costaner. 

3. Incorporar a l’ordenació del Sòl No Urbanitzable les Zones d’Especial Protecció 
previstes en els estudis de Naturalistes de Girona, així com la proposta de 
“Valorització Agroforestal i Turística dels Espais de la riera de les Comes i Sant 
Amanç”. 

4. Incloure una protecció especial al carener límit del terme.  
5. Establir un Catàleg d’Espais d’Interès Paisatgístic. 
6. Definir a la normativa les característiques del Parc rural de Sant Amanç. 
7. Concretar en els sectors de Cubells i Sant Pol més lluny els connectors ecològics, 

així com la referència als equipaments que poden implantar-se en els espais lliures 
rurals. 

8. Garantir que en la zona de Cubells no es produiran futurs creixements. 
9. Aclarir i fonamentar jurídicament la zona EL2. 
10. Simplificar i aclarir la Normativa i ampliar-la amb mesures en favor d’una arquitectura 

sostenible.  
11. Establir una disposició transitòria per als SMU que inclouen activitats econòmiques 

en funcionament.  
12. Incorporar en el capítol de Medi Ambient totes les mesures de planificació sostenible 

dels PALS. 
13. Incorporar un estudi sobre la capacitat de les xarxes de sanejament i d’aigües 

pluvials, i establir la necessitat d’una xarxa separativa per a les aigües grises.  
14. Garantir la normativa del SMU Puig de la Rúpia per garantir visuals de gran valor 

paisatgístic. 
15. Contemplar que a la zona de les Fortificacions a les Bateries el nombre màxim de 

plantes serà de PB+2PP. 
16. Contemplar tots els SMU i els PA com a Sòl Urbà no Consolidat.  
17. Suprimir el desviament de la carretera de Tossa dins el SMU-15. 
18. Que es revisi la proposta d’habitatge protegit precisant la consideració d’habitatge 

de nova implantació en els diferents sectors. 
19. Actualitzar el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, incorporant-hi 

concretament els patis interiors de l’Eixample. 
20. Catalogar les lloses de les voreres antigues i preveure la seva reutilització a la zona.  
21. Incorporar al Catàleg la finca del carrer de les Eres, 8. 
22. Crear un Catàleg de Camins rurals i fonts.  
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Proposta de resolució: 
1. A partir dels valors de l’Avaluació Económico Financera aplicats als paràmetres 

urbanístics dels sectors, el POUM ofereix les dades necessàries per verificar la viabilitat 
econòmica dels sectors. El cost financer correspon a una fórmula estàndard que no es 
va creure necessari especificar, però que s’incorpora de cara a l’aprovació provisional. 
En resposta a les al·legacions, s’incorporen estudis de viabilitat dels sectors que ho han 
demanat (que corresponen als de gestió més complicada). Tots ells inclouen el cost 
financer de l’operació.  

2. Tant en els plànols com en la Normativa s’incorporen les determinacions del Pla 
Director del Sistema Costaner.  

3. La zonificació del Sòl No Urbanitzable s’ajusta al Pla Especial del Sòl no Urbanitzable 
realitzat per La Vola durant l’any 2004, i correspon a l’estudi més exhaustiu i actual 
d’aquest àmbit. Els estudis als quals fa referència l’al·legació poden ser de gran utilitat 
per al desenvolupament d’actuacions de revalorització de l’entorn natural, però no 
correspon al POUM incorporar-los en la zonificació del sòl no urbanitzable, que ha de 
romandre el més clara possible.  

4. El carener nord ja queda àmpliament protegit amb la regulació prevista per al sòl no 
urbanitzable, i la clara definició dels límits de creixement de Sant Feliu que proposa el 
POUM, i que descarta qualsevol creixement en aquest carener.  

5. Un Catàleg d’Espais d’Interès Paisatgístic pot resultar d’utilitat a l’hora de definir les 
actuacions de requalificació de l’entorn natural del municipi, però no correspon al POUM 
d’incorporar-lo.  

6. S’introdueix a la normativa una referència als Plans Especials de Sant Amanç i del Turó 
de Gustinoi que en recull els objectius. 

7. En el SUD-01 es farà una referència explícita als corredors ecològics del camí del Turó 
d’en Ribes i de la riera de Sant Pol. En el SUD-03 les precisions sobre els valors 
ambientals que ha de respectar el Pla Parcial són ja ben concretes. L’emplaçament dels 
equipaments correspon als Plans Parcials de precisar-lo. 

8. El POUM estableix un límit clar de creixement de la ciutat a la riera de Sant Pol, i per 
tant, descarta nous creixements a la zona de Cubells.  

9. L’espai lliure EL2 passa a denominar-se de “parcs periurbans” per evitar confusions 
amb el sòl de caràcter rural dels sòls urbanitzables i es proposa aclarir-ne la definició en 
la normativa.  

10. La normativa ha estat aclarida a partir de múltiples suggeriments de les al·legacions i 
sobretot dels propis serveis de l’àrea d’urbanisme que l’han estat utilitzant en els darrers 
mesos. 

11. Els SMU amb activitats en funcionament introduiran una disposició que en garanteixi el 
manteniment.  

12. El POUM ha considerat amb deteniment totes les mesures de planificació sostenible del 
PALS, tal i com queda reflectit en el document d’Avanç presentat el juliol de 2004. El 
PALS és un document estratègic que estableix criteris i prioritats d’actuacions, però que 
no pot ser incorporat a un POUM.  

13. El POUM amplia els apartats dedicats a les xarxes de sanejament i aigües pluvials per 
tal d’identificar aquelles actuacions de millora dels serveis existents per poder fer front 
als creixements previstos.  

14. Els paràmetres del SMU-13 del Puig de la Rúpia inclouen disposicions suficients per 
garantir que el Pla de Millora Urbana respectarà els valors paisatgístics de l’àmbit.  

15. S’estableix a la zona de les fortificacions una qualificació de 12b que limita l’alçada a 
PB+2PP. 

16. La diferenciació dels SMU i PA entre sòl urbà consolidat i no consolidat és un 
requeriment de la Llei d’Urbanisme, i el POUM explicitarà clarament aquesta distinció.  

17. Es proposa que la connexió entre l’arribada de la carretera de Tossa i la Ronda de 
Ponent es produeixi per vials ja existents, com la Ronda Narcís Massana, garantint que 
aquest tràfic deixarà de passar per la Porta Ferrada. 

18. La proposta d’habitatge protegit respon a les determinacions de la Legislació vigent. 
19. El POUM entén el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic com un document viu que 

s’ha d’anar actualitzant periòdicament. Una ampliació tant important com seria la dels 
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espais lliures interiors a les mansanes de l’Eixample necessita una reflexió aprofundida 
que no pot dur-se a terme durant el període d’informació pública.  

20. Les lloses de pedra natural antiga presenten sens dubte un alt valor i han de ser 
aprofitades en la política d’espai públic de la ciutat, però no correspon al POUM 
concretar aspectes d’urbanització.  

21. La finca del carrer de les Eres, 8 s’incorpora al Catàleg. 
22. Un Catàleg de Camins rurals i fonts pot ser d’utilitat per a les actuacions de 

requalificació de l’entorn natural del municipi, però no correspon al POUM dur-lo a 
terme.  

 
CONCLUSIÓ: S’accepta parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució. 
S’accepten prop de la meitat de les 22 propostes de l’al·legació.  
 
 
Núm. 233 
Núm. registre 06265 
Nom de qui al·lega: Celso Vallmitjana Sal 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’anul·li la Ronda Nord i s’utilitzi l’antic Camí de S’Agaró.  
Que els costos de la Ronda, en cas de fer-se, no es carreguin al SUD-01.  
Que es conservi la pineda a l’entrada de la carretera de Girona. 

 
Proposta de resolució: 
La Ronda Nord és un element important del sistema de mobilitat proposat per Sant Feliu i ja ha 
estat executada (a Mas Toi) o es troba en fase d’execució (a Mas Falgueres) en algun dels 
seus trams. Aquest és el vial principal d’accés als diferents sectors que creua i és, doncs, 
pertinent que aquests n’assumeixin els costos.  
El POUM no afecta la pineda a l’entrada de la carretera de Girona. 
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
 
 
Núm. 234 
Núm. registre 06267 
Nom de qui al·lega: Jordi Ros Marcé 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es retiri el POUM o sigui consensuat amb tots els afectats. 
 
Proposta de resolució: 
El procés de revisió del POUM està complint tots els requisits establerts per la legislació vigent, 
i en particular les disposicions relatives a la participació ciutadana. No hi ha, doncs, cap motiu 
per retirar-lo. 
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
 
 
Núm. 235 
Núm. registre 06268 
Nom de qui al·lega: Mercé Maura Cervera 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es retiri el POUM o sigui consensuat amb tots els afectats. 
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Proposta de resolució: 
El procés de revisió del POUM està complint tots els requisits establerts per la legislació vigent, 
i en particular les disposicions relatives a la participació ciutadana. No hi ha, doncs, cap motiu 
per retirar-lo. 
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
 
 
Núm. 236 
Núm. registre 06270 
Nom de qui al·lega: Xavier Batlle Mont 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que s’augmenti l’edificabilitat del SUD-01 Cubells a 0,6 m2st/m2 
Que es redueixin les cessions. 
Que no s’imputi al sector el cost de la Ronda Nord. 

 
Proposta de resolució: 
Contràriament al que sosté l’al⋅legant, la delimitació del SUD-01 s’ajusta plenament a la legalitat 
vigent. En aquest sentit, cal assenyalar que l’article 35.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que es cita a la pròpia al⋅legació, no preveu 
un percentatge mínim de sòl d’aprofitament privat, sinó que es refereix únicament a la 
necessitat que aquest sòl es fixi garantint la viabilitat econòmica de l’operació.  
Doncs bé, l’edificabilitat atorgada al sector (0,3 m2st/m2) s’ajusta al model proposat pel POUM 
en sectors de sòl urbanitzable en àmbits d’alt valor ambiental i no articulats directament amb el 
nucli urbà. Aquesta edificabilitat garanteix la viabilitat del sector, tal i com s’acredita en l’estudi 
de viabilitat econòmica que s’adjunta. 
Cal tenir en compte, d’altra banda, que aquesta edificabilitat és la més alta de tots els sectors 
en condicions comparables amb les de Cubells, la majoria dels quals tenen una edificabilitat 
inferior a 0,2 m2st/m2. El SMU-03 de Bujonis Nord al que fa referència l’al·legació no es pot 
comparar amb el SUD-01 de Cubells, ja que es tracta d’un sòl urbà no consolidat, amb una 
edificabilitat definida en el planejament vigent a través d’un pla parcial aprovat, si bé no 
desenvolupat. 
Pel que fa a les cessions proposades, són absolutament racionals des del punt de vista dels 
objectius del sector i del model urbanístic proposat pel POUM i aplicat a tots els sectors de sòl 
urbanitzable perifèrics respecte el nucli compacte. 
Que la Ronda Nord forma part de la xarxa viària bàsica no significa que sigui un sistema 
general. Es tracta del vial que dóna servei als successius sectors que travessa, i correspon a 
aquests d’assumir-ne els costos, tal i com ja ha fet el sector de Mas Toi i està fent el sector de 
Vilartagues. En qualsevol cas, i en contra del que afirma l’al⋅legant en el seu escrit, encara que 
la referida Ronda es pogués considerar com a un sistema general, això no implica que la seva 
obtenció s’hagi d’articular mitjançant expropiació, atès que, d’acord amb allò que disposa 
l’article 44 del Text refós de la Llei d’urbanisme, els propietaris de sòl urbanitzable tenen el 
deure de cedir i costejar la urbanització dels sòls destinats a  sistemes, tant generals com 
locals, que el planejament general inclogui dins l’àmbit d’actuació urbanística en què siguin 
compresos els terrenys. 
D’acord amb l’exposat, cal concloure que els paràmetres establerts per al SUD-01 Cubells 
estan plenament justificats, i no són arbitraris, com sosté l’al⋅legant, de forma que es  garanteix 
la viabilitat econòmica de l’operació i permet la justa distribució de beneficis i càrregues del 
planejament. 
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
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Núm. 237 
Núm. registre 06271 
Nom de qui al·lega: Francisco Soler Lloret 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’exclogui la seva finca del SUD-03 Sant Pol més Lluny. 
 
Proposta de resolució: 
Els objectius del SUD-03, amb unes importants cessions de sòl, responen al model proposat 
pel POUM pel conjunt del municipi, i contribueix tant a definir el perímetre urbà del creixement 
de Sant Feliu, com a consolidar el turó de Gustinoi com un dels dos grans parcs rurals del 
municipi. Aquests paràmetres de baixa edificabilitat i altes cessions són comuns a tots els 
sectors de sòl urbanitzable d’alt valor ambiental com és el cas de Sant Pol més Lluny. 
L’edificabilitat de cada un d’aquests sectors és proporcional a les càrregues que assumeixen, 
essent així que el SUD-03 és el segon amb una edificabilitat més alta de tots els sòls 
urbanitzables al voltant del turó de Gustinoi.  
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
 
 
Núm. 238 
Núm. registre 06275 
Nom de qui al·lega: Rafael de Quintana d’Ocon 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’augmenti l’edificabilitat del SUD-01 Cubells a 0,6 m2st/m2 
Que es redueixin les cessions. 
Que no s’imputi al sector el cost de la Ronda Nord. 

 
Proposta de resolució: 
Contràriament al que sosté l’al⋅legant, la delimitació del SUD-01 s’ajusta plenament a la legalitat 
vigent. En aquest sentit, cal assenyalar que l’article 35.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que es cita a la pròpia al⋅legació, no preveu 
un percentatge mínim de sòl d’aprofitament privat, sinó que es refereix únicament a la 
necessitat que aquest sòl es fixi garantint la viabilitat econòmica de l’operació.  
Doncs bé, l’edificabilitat atorgada al sector (0,3 m2st/m2) s’ajusta al model proposat pel POUM 
en sectors de sòl urbanitzable en àmbits d’alt valor ambiental i no articulats directament amb el 
nucli urbà. Aquesta edificabilitat garanteix la viabilitat del sector, tal i com s’acredita en l’estudi 
de viabilitat econòmica que s’adjunta. 
Cal tenir en compte, d’altra banda, que aquesta edificabilitat és la més alta de tots els sectors 
en condicions comparables amb les de Cubells, la majoria dels quals tenen una edificabilitat de 
0,1. El SMU-03 de Bujonis Nord al que fa referència l’al·legació no es pot comparar amb el 
SUD-01 de Cubells, ja que es tracta d’un sòl urbà no consolidat, amb una edificabilitat definida 
en el planejament vigent a través d’un pla parcial aprovat, si bé no desenvolupat. 
Pel que fa a les cessions proposades, són absolutament racionals des del punt de vista dels 
objectius del sector i del model urbanístic proposat pel POUM i aplicat a tots els sectors de sòl 
urbanitzable perifèrics respecte el nucli compacte. 
Que la Ronda Nord forma part de la xarxa viària bàsica no significa que sigui un sistema 
general. Es tracta del vial que dóna servei als successius sectors que travessa, i correspon a 
aquests d’assumir-ne els costos, tal i com ja ha fet el sector de Mas Toi i està fent el sector de 
Vilartagues. En qualsevol cas, i en contra del que afirma l’al⋅legant en el seu escrit, si la referida 
Ronda es pogués considerar com a un sistema general, això no implica que la seva obtenció 
s’hagi d’articular mitjançant expropiació, atès que, d’acord amb allò que disposa l’article 44 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, els propietaris de sòl urbanitzable tenen el deure de cedir i 
costejar la urbanització dels sòls destinats a  sistemes, tant generals com locals, que el 
planejament general inclogui dins l’àmbit d’actuació urbanística en què siguin compresos els 
terrenys. 
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D’acord amb l’exposat, cal concloure que els paràmetres establerts per al SUD-01 Cubells 
estan plenament justificats, i no són arbitraris, com sosté l’al⋅legant, de forma que es  garanteix 
la viabilitat econòmica de l’operació i permet ja justa distribució de beneficis i càrregues del 
planejament. 
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  

 
 
Núm. 239 
Núm. registre 06277 
Nom de qui al·lega: Albert Viñas Bosch 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’ajusti el límit entre la qualificació 2c i 2b que parteix la finca a la cantonada de la 
Rambla Vidal i el carrer Estret als límits parcel·laris. 

 
Proposta de resolució: 
És cert que el POUM ha ajustat els límits d’algunes subzones a les divisions parcel·làries, però 
això no s’ha produït en totes les zones, sinó exclusivament en la zona 6. D’altra banda, amb el 
canvi proposat per l’al·legant el límit entre la subzona 2c i la 2b segueix partint la seva parcel·la. 
Per tant, no hi ha cap motiu per realitzar un canvi que implica un augment d’edificabilitat.  
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
 
 
Núm. 240 
Núm. registre 06278 
Nom de qui al·lega: Roser Avellana Clavé 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’ajusti el límit entre la qualificació 5b i 5a que parteix la finca a la cantonada de la 
Rambla Vidal i el carrer Estret als límits parcel·laris. 

 
Proposta de resolució: 
És cert que el POUM ha ajustat els límits d’algunes subzones a les divisions parcel·làries, però 
això no s’ha produït en totes les zones, sinó exclusivament en la zona 6. D’altra banda, és cert 
que el canvi de qualificació es produeix al mig de la parcel·la de l’al·legant, però ho fa de forma 
ortogonal al carrer, generant unes volumetries que no presenten cap dificultat d’ordenació. Per 
tant, no hi ha cap motiu per realitzar un canvi que implica un augment d’edificabilitat.  
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
 
 
Núm. 241 
Núm. Registre: 06280 
Nom de qui al·lega: Eduardo Baena Martín 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es justifiqui la viabilitat econòmica del SUD-09 Bujonis Residencial, que es clarifiqui 
la classificació del sòl pel que fa als espais lliures rurals, que aquest sector no assumeixi 
els costos de la Ronda de Ponent i que es prevegi la substitució de l’actual accés a la 
finca coneguda com el Xalet d’en Heller.  
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Proposta de resolució: 
El Xalet d’en Heller és una finca amb edificació consolidada des d’abans del Pla general de 
1985, amb tots els serveis, i amb valor patrimonial. Seguint el criteri aplicat a tots els sectors 
urbanitzables que inclouen finques d’aquestes característiques, el POUM l’exclou del sector. La 
finca passarà a ser qualificada com a zona 4 de conjunts especials. S’estableix un polígon 
d’actuació (PA – Casa Heller) per tal de garantir que en el moment en què la construcció de la 
Ronda de Ponent afecti l’actual accés al Xalet, sigui la propietat la que creï un nou accés 
plenament integrat en l’espai lliure de caràcter rural que envolta la finca. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 242 
Núm. Registre: 06282 
Nom de qui al·lega: Joan Estrada Ribot, Carmen Ribot Pujol, Fèlix Ribot Roca, Antonio Ribot 

Roca, M.Angels Ribot Banaset, Josefa Banaset Carbonell. 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’elimini el SMU-21 Plaça del Puig, i que la finca dels al·legants, actualment 
afectada com a sistema d’espais lliures, es qualifiqui com a zona 5b. 
De no ser així, que s’incrementi l’edificabilitat del sector fins a 4.721,81 m2st. 
Clarificar les condicions d’edificació de manera que sigui possible executar la nova 
edificabilitat atorgada. 
Excloure la finca de 91m2 que també està inclosa en el SMU-21b. 
Establir com a sistema de gestió la reparcel·lació per compensació.  
Admetre una densitat d’un habitatge per cada 80 m2. 
Admetre que en el subsòl de la futura plaça del Puig s’hi podrà construir un aparcament 
subterrani.  

 
Proposta de resolució: 
La creació d’espais públics a l’interior de l’Eixample decimonònic és fonamental per millorar-ne 
la qualitat urbana i impulsar-ne la revitalització. Aquests espais són necessaris, al marge que 
en el conjunt del municipi la superfície d’espais lliures urbans sigui molt important degut a la 
consolidació dels parcs rurals i forestals. Es tracta d’espais molt diferents, amb funcionalitats 
diverses, i necessaris tant els uns com els altres. La creació de la plaça del Puig és, doncs, 
d’especial rellevància en el context urbà en el que se situa. 
Un dels criteris de la revisió del POUM era solucionar els problemes de gestió pendents en el 
planejament vigent. És per això que totes les cessions o expropiacions pendents (entre elles la 
plaça del Puig), s’han inclòs en àmbits de planejament derivat i de gestió. Per tant, l’aprovació 
del POUM determina que l’adquisició dels terrenys destinats a la creació de la plaça del Puig 
no estaran subjectes a expropiació, sinó que hauran de ser objecte de cessió en el marc d’un 
sector que garanteixi l’equilibri de beneficis i càrregues i la seva viabilitat econòmica. Es 
proposa ajustar l’edificabilitat del sector a 2.800 m2. S’adjunta el corresponent estudi de 
viabilitat econòmica. 
La creació d’aquesta plaça després de vint anys d’haver estat planificada és una prioritat 
urbanítica, per la qual cosa es manté el sistema de reparcel3lació per cooperació. 
Quant al nombre d’habitatges previstos en el sector, es manté per a tot el municipi una densitat 
d’un habitatge cada 100 metres.  
Finalment, en relació a l’aprofitament del subsòl de la plaça del Puig, el POUM admet que sota 
els espais públics, i per tant, sota la futura plaça del Puig, es construeixin aparcaments sempre 
i quan siguin en règim de concessió. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació. 
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Núm. 243 
Núm. registre 06284 
Nom de qui al·lega: Francesc Blanch Carles 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’exclogui del Catàleg la finca del carrer Girona, 29 o que se’n rebaixi el nivell de 
protecció, ja que el manteniment de la façana impedeix esgotar l’edificabilitat que li 
atorga la qualificació 5b.  

 
Proposta de resolució: 
Per als casos exposats per l’al·legant, el POUM introdueix un article a la normativa que permet 
fer compatible les prescripcions del Catàleg de Patrimoni i la qualificació urbanística els edificis 
en qüestió puguin superar l’alçada reguladora màxima.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació.  
 
 
Núm. 244 
Núm. registre 06285 
Nom de qui al·lega: Bartolomé Toledo González 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que s’augmenti en 2.500 m2 l’edificabilitat del SMU-28 per compensar l’afectació de 
l’edifici de la cantonada del carrer del Bruc. 

 
Proposta de resolució: 
Es proposa una edificabilitat corresponent a 1m2st/m2 de la superfície de l’àmbit, més 
l’edificabilitat existent en les finques afectades a la cantonada del carrer del Bruc, la qual 
garanteix sobradament la viabilitat del sector. 
  

CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució. 
 
 
Núm. 245 
Núm. registre 06286 
Nom de qui al·lega: Bartolomé Toledo González 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’incrementi l’edificabilitat del SMU-12 en 3.260 m2 el SMU-12 per compensar la 
càrrega de l’afectació d’un edifici de tres plantes al carrer Bruc. 

 
Proposta de resolució: 
El SMU-12 no inclou cap edifici a la cantonada del carrer Bruc. L’edificabilitat del SMU-12 
garanteix la viabilitat del sector. 
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
 
 
Núm. 246 
Núm. registre 06287 
Nom de qui al·lega: Joan Ribas i Subirós 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que el límit de l’àmbit portuari no afecti la seva propietat privada. 
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Proposta de resolució: 
En el Pla Especial del Port el límit de l’àmbit portuari passa pel mig de la finca de l’al·legant, 
però tenint en compte que en la resta del perímetre aquest límit s’ajusta tant a la cornissa litoral 
com a les divisions parcel·laries, i que el Pla Especial no atorga cap qualificació a aquest retall 
de sòl, tot sembla indicar que es tracta d’un error gràfic. Es proposa ajustar el límit de l’àmbit 
portuari.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 247 
Núm. registre 06288 
Nom de qui al·lega: Iñaki Elizalde Portabella 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’admeti l’ús residencial en els espais sotacoberta de la zona 5 com en la resta de 
zones.  
Que l’alçada de les futures edificacions del SUD-10 Enamorats no superi PB+2PP. 

 
Proposta de resolució: 
S’admet l’ús residencial en les plantes sotacoberta de l’Eixample decimonònic.  
Les condicions d’edificació del SUD-10 venen regulades pel Pla Parcial que ja ha estat aprovat 
inicialment. 
  

CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació.  
 
 
Núm. 248 
Núm. registre 06289 
Nom de qui al·lega: Iñaki Elizalde Portabella 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’admeti l’ús residencial en els espais sotacoberta de la zona 5 com en la resta de 
zones. 

 
Proposta de resolució: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 249 
Núm. registre 06290 
Nom de qui al·lega: Iñaki Elizalde Portabella 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’admeti l’ús residencial en els espais sotacoberta de la zona 5 com en la resta de 
zones. 

 
Proposta de resolució: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 250 
Núm. registre 06294 
Nom de qui al·lega: Maria Sala Sanjaume 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que redueixin les cessions del SMU-08 Huguet centre al 30% del sòl. 
Que no es limiti la superfície mínima dels habitatges de renda lliure. 
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Que es clarifiqui si les places d’aparcament previstes han de ser públiques o privades i 
si es poden construir de manera autònoma en cada parcel·la resultant.  
Que mitjançant disposicions transitòries es garanteixi que les activitats existents en el 
SMU-08 poden seguir funcionant fins que no es desenvolupi el sector. 
Que el SUD-01 Cubells garanteixi que les edificacions rurals actualment en sòl no 
urbanitzable s’hi puguin mantenir i que es justifiqui la viabilitat econòmica del sector.  
 

 
Proposta de resolució: 
D’acord amb l’exposat per l’al⋅legant quant al percentatge de cessions establert en el SMU-06, 
es proposa que les cessions del SMU-08 destinades a espais lliures i a equipament s’ajustin al 
30% del sòl. 
Quant a la densitat d’habitatges, cal recordar que l’article 58.5 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol determina que el pla 
d’ordenació urbanística municipal ha de fixar densitat d’habitatges per als àmbits de sòl urbà 
subjectes a un pla de millora urbana. La densitat aplicada als habitatges de renda lliure de tots 
els sectors és la mateixa que el POUM fixa a nivell general per a tot el municipi. 
Les places d’aparcament requerides són privades. En la mesura que aquest sector es troba en 
un teixit amb dèficit d’aparcament, la construcció d’aquestes places és plenament rendible. En 
els paràmetres del sector s’especificarà que l’execució dels aparcaments pot ser autònom per 
parcel⋅les resultants, sempre i quan l’ordenació conjunta del sector hagi previst la possibilitat 
d’un funcionament unitari. 
Tot i que la legislació urbanística vigent ja regula els efectes del planejament urbanístic sobre 
les construccions i els usos preexistents, es proposa incloure en el POUM les disposicions 
necessàries per garantir que mentre els diversos sectors no es desenvolupin les activitats 
actualment en funcionament puguin mantenir-se. 
Quant a les qüestions plantejades en relació al SUD-01 Cubells, el POUM ja preveu que el 15% 
del sòl de caràcter rural grafiat en els plànols d’ordenació pot ser destinat a la conservació 
d’edificacions vinculades a l’entorn rural, com és el cas de l’al·legant. Per tal de reforçar 
aquesta mesura, es preveu que l’edificabilitat del sector s’incrementi amb l’edificabilitat 
actualment existent en aquestes edificacions rurals. S’adjunta estudi de viabilitat del sector. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolució.  
 
 
Núm. 251 
Núm. registre 06295 
Nom de qui al·lega: Casildo Gonzalez Navarro 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es redueixi l’edificabilitat en el SMU-10 d’Enamorats.  
 
Proposta de resolució: 
El Pla Parcial del sector Enamorats ja ha estat aprovat inicialment i ha acabat el període 
d’informació pública. La seva edificabilitat no es pot, doncs, reduir.  
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
 
 
Núm. 252 
Núm. registre 6296 
Nom de qui al·lega: Jordi Cruañas Roque actuant com a administrador de la Comunitat de 
propietaris de l’edifici Joan Goula, 5. 
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Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’aclareixi en quina situació es troba l’espai sota pòrtic de les finques situades a la 
Plaça del Mercat i es modifiquin els articles 85 i 152 de les Normes Urbanístiques en el 
sentit de permetre l’ús privat a l’espai sota porxo de l’edifici núm. 25 i 26 de la Plaça del 
Mercat. 

 
Proposta de resolució: 
L’article 85 no impedeix l’ús privat de l’espai sota porxo. Prescriu únicament l’obligació de què 
el porxo estigui obert i, per tant, pot tenir un ús privat o públic en funció de la seva propietat. 
Es proposa suprimir la referències als usos privats als porxos de les finques núm. 23 i 24 de la 
plaça del Mercat tot preveient que en cas de nova edificació o de rehabilitació integral s’hagi 
d’adaptar els porxos d’aquestes finques a les alineacions de l’existent als núm. 25 i 26 de la 
mateixa plaça.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació. Es manté el redactat de l’article 85 i es modifica 
la prescripció als porxos de les finques núm. 23 i 24 a l’article 152.4. de les Normes 
Urbanístiques pel que fa a la referència als usos. 
 
 
Núm. 253 
Núm. registre 06300 
Nom de qui al·lega: Promocions Rajols D’Aro 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que tenint en compte que és propietari d’una parcel·la a l’antiga Via del Tren amb una 
edificabilitat del 0,8 però on no es pot construir perquè l’edificabilitat està esgotada, se li 
admeti executar el 50% d’aquesta edificabilitat.  

 
Proposta de resolució: 
Generar increments d’edificabilitat en urbanitzacions de baixa densitat en zones visualment 
exposades com és el cas de la finca de l’al·legant, contradiu els criteris del POUM.  
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 254 
Núm. registre 06301 
Nom de qui al·lega: Antonio Mateos Fernández 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’admeti l’ús residencial al SMU-10 de Tueda. 
 
Proposta de resolució: 
En el planejament vigent, l’àmbit del SMU-10 Tueda de Baix, està qualificat d’indústria urbana, i 
fins a la suspensió de llicències prèvia a la revisió del POUM s’admetia una possible 
reconversió a usos residencials a través d’un Pla Especial, amb una edificabilitat bruta 
d’1m2st/m2. La revisió del POUM ha inclòs totes aquestes peces d’antigues indústries en 
sectors de millora urbana, optant per la reconversió residencial en alguns casos, i optant per la 
reconversió en àrees d’activitats econòmiques netes compatibles amb l’entorn urbà en d’altres 
casos. El criteri que ha determinat l’establiment d’un o altre tipus d’ús ha estat la situació 
estratègica de les peces dins la trama urbana i seva bona accessibilitat. El sector de Tueda es 
troba envoltat de vials que formen part de la xarxa viària bàsica, i per la seva proximitat a la 
futura centralitat de Cala Sants i el Port, constitueix un àmbit idoni per a consolidar-hi una 
d’aquestes àrees d’activitats econòmiques (que inclouen usos terciaris i comercials) que 
afavoreixen la mixicitat d’usos i contribueixi a la centralitat d’aquesta part de la ciutat.  
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Aquestes àrees de centralitat amb activitats econòmiques permeten una coexistència d’usos 
que poden incloure el residencial (sobretot en un cas com el de Tueda, on la diferència de cota 
entre la ronda Joan Casas i el carrer Bourg de Peage, permetria una clara separació entre usos 
residencials i productius). Es proposa admetre l’ús residencial en el sector SMU-10 Tueda, 
sempre i quan el Pla de Millora Urbana garanteixi la bona separació i coexistència entre usos. 
En contrapartida, el SMU-10 es converteix en un sector discontinu que assumeix l’obtenció 
d’espais públics pendents de cessió en l’àmbit del Camí de la Caleta, així com l’obtenció de la 
casa Trachsler com equipament públic. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 255 
Núm. registre 06305 
Nom de qui al·lega: Joan Ribas i Subirós 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que es modifiqui l’àmbit de la plaça del Sol per permetre una millor ordenació tant de 
l’espai lliure com de la futura edificació. 

 
Proposta de resolució: 
Si bé la proposta d’ordenació proposada per l’al·legant és interessant, implica una important 
redefinició de l’àmbit. La plaça del sol correspon a una afectació històrica del Pla General de 
1985 i, per tant, convé que els propietaris que es troben incloses en el sector de millora urbana 
proposat pel POUM siguin els mateixos que ja es trobaven afectats en el planejament vigent.  
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
 
 
Núm. 256 
Núm. registre 06306 
Nom de qui al·lega: Juan Albó Juncà 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que la possibilitat d’implantació de càmpings no es limiti als àmbits específicament 
indicats en el POUM, sinó que es contempli la possibilitat de què se n’hi instal·lin de 
nous. Que s’indiquin les finques dels al·legants com a àmbit susceptible d’acollir un 
càmping o que s’adapti la normativa per fer-ho possible. 

 
Proposta de resolució: 
Es proposa una modificació de la la normativa del POUM per tal de permetre que es puguin 
instal·lar altres càmpings mitjançant la tramitació d’un pla especial. Els àmbits específicament 
destinats a càmping en el POUM corresponen als càmpings existents al municipi (si bé un d’ells 
es trobava en fase de trasllat durant la revisió del POUM, amb un Pla especial en curs de 
tramitació).  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 257 
Núm. registre 06322 
Nom de qui al·lega: José Palacín Almuzara 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que el vial de Vista alegre entre el SMU-34 i el PA-05 s’exclogui dels sectors al tractar-
se d’un sistema general.  

 
Proposta de resolució: 
El vial en qüestió es trobava inclòs en el planejament vigent dins l’àmbit del Pla Parcial de Vista 
Alegre, la urbanització del qual, inclosa la del vial en qüestió, quedava pendent de completar. 
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No hi ha, doncs, cap motiu per excloure el vial d’uns sectors que provenen de la subdivisió de 
l’anterior. Roman pendent completar la urbanització d’aquest tram, on conflueixen els itineraris 
entre el futur parc de Monticalvari i el Mirador dels Frares, a càrrec d’aquests àmbits de 
planejament derivat. 
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
 
 
Núm. 258 
Núm. registre 06388 
Nom de qui al·lega: INCASOL 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que l’àmbit del SUD-10 Enamorats en el POUM no coincideix amb l’àmbit d’aquest 
sector, el Pla Parcial del qual ja ha estat aprovat inicialment. Que l’Horta d’en Palet 
apareix grafiada com una parcel·la privada, quan el Pla Parcial d’Enamorats preveu la 
construcció d’un pas per a vianants que dugui a un equipament.  
Que s’augmenti l’edificabilitat destinada a ús residencial en el SUD-07 Gaziel.  
Que es corregeixi l’error gràfic del plànol O-03 13/44 on enlloc de S.Uble-6.2 Mas Gras 
hauria de dir SUD-07 Gaziel. 
Que la part de Ronda inclosa en el SUD-09 Bujonis Residencial augmenti 
proporcionalment a l’augment d’aprofitament d’aquest sector.  
Els paràmetres del SMU-18, subjecte a un conveni entre l’Ajuntament de Sant Feliu i 
l’INCASOL, han de preveure la qualificació d’equipament de part del sòl així com el 
manteniment de les construccions de major valor.  
Que es justifiqui la viabilitat econòmica del SMU-16 Cala Sants. 
Que es precisi les condicions de titularitat i gestió del gran aparcament previst al SMU-
16.  
Que no es concretin solucions de vialitat del SMU-16 (com la qualificació del Passeig de 
Colom com espai lliure o el desviament de l’arribada de la carretera de Sant Pol per la 
costa), en la mesura que l’ordenació del sector no està definida.  

 
Proposta de resolució: 
L’àmbit i els paràmetres del SUD-10 Enamorats s’ajustaran als del Pla Parcial aprovat 
inicialment i que el POUM no té cap voluntat d’alterar. Es proposa qualificar la finca de l’horta 
d’en Palet, de titularitat pública, com equipament. 
Es proposa una redefinició dels límits entre el SUD-07 Gaziel i el SUD-09 Bujonis Residencial. 
Les propietats de l’INCASOL quedarien incloses en el SUD-07 Gaziel. Tal i com demana 
l’al·legació, s’augmenta l’edificabilitat destinada a usos residencials en aquest sector, ja que 
l’equilibri d’usos que en resulta és més propi del teixit residencial compacte que es pretén 
desenvolupar.  
La redefinició del SUD-07 Gaziel fa innecessari la inclusió del SMU-18 Escorxador en un 
conveni entre l’Ajuntament i l’INCASOL. L’antic escorxador municipal mantindrà la qualificació 
vigent com equipament. 
S’adjunta estudi de viabilitat del SMU-16 Cala Sants. 
Els paràmetres del sector SMU-16 precisaran que els aparcaments seran de titularitat privada, i 
que es podran executar i gestionar en peces autònomes segons les parcel·les resultants, 
sempre i quan el Pla de Millora Urbana en garanteixi una ordenació de conjunt que faci 
possible el funcionament unitari d’aquelles places no directament vinculades als habitatges i 
activitats del sector. 
S’accepta no precisar gràficament solucions de vialitat, si bé els paràmetres del sector 
mantenen que el Passeig de Colom ha de constituir un vincle eminentment de vianants entre el 
Passeig Marítim i el port, i que el Pla ha de preveure una solució a l’arribada de la carretera de 
Sant Pol per la Costa que no obstaculitzi la relació entre Cala Sants i el port.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
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Núm. 259 
Núm. registre 06390 
Nom de qui al·lega: Trinidad Gonzàlez Ferrer, en representació de la Comunitat de Propietaris 

dels Apartaments Cala dels Sants. 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’anul·li l’actual delimitació del SMU-13 Puig de la Rúpia que inclou l’àmbit 
discontinu damunt el port on es troben els apartaments dels al·legants. 

 
Proposta de resolució: 
El SMU-13 Puig de la Rúpia té per objectiu establir uns paràmetres que permetin executar la 
gran edificabilitat que encara no ha estat construïda en aquest sector, de forma a preservar els 
valors ambientals d’aquests espais de màxima exposició visual en el front litoral. Per tant, els 
objectius d’aquest sector no només no són contradictoris amb els principis de qualificació 
ambiental, sinó que aquesta és la seva raó de ser.  
Atenent al fet que la naturalesa del sòl en el planejament vigent dels dos àmbits discontinus 
que formen part del SMU-13 és molt diferent, s’opta per separar-los en dos sectors diferents. El 
SMU-13 quedarà restringit a l’àmbit del Puig de la Rúpia, mentre que la parcel·la dels 
al·legants, constituirà un polígon d’actuació (PA-Turó del Port), al qual s’assignarà un sostre de 
nova implantació de 1280 m2 (inferior al que restava per edificar, i una part del qual s’ha 
traslladat al Puig de la Rúpia). La qualificació es manté com en el planejament vigent. 
L’execució d’aquesta edificabilitat restant haurà de justificar la seva integració paisatgística i 
implicarà la urbanització del tram del camí de ronda davant la finca.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 260 
Núm. registre 06395 
Nom de qui al·lega: Urbemar S.A. 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que en les finques situades al costat del carrer del Doctor Fleming s’estableixi un carrer 
que faciliti la parcel·lació urbanística de la finca. 
Que en l’àmbit del Turó del Port s’incrementi l’edificabilitat en 1280 per mantenir 
l’edificabilitat pendent d’executar segons el planejament vigent i que s’admetin 
habitatges plurifamiliars. 
Que en l’àmbit del Puig de la Rúpia, l’edificabilitat sigui com a mínim d’1m2st/m2 hi s’hi 
sumi l’edificabilitat reduïda de l’àmbit del port, que les condicions sobre les tipologies no 
siguin tan rígides, i que la superfície mínima dels habitatges de renda lliure sigui la 
mateixa que en la resta del municipi. 

 
Proposta de resolució: 
L’edificabilitat pendent d’executar en la parcel·la del turó del Port és de 3.200. L’edificabilitat a 
l’àmbit del Puig de la Rúpia, definida en el planejament vigent, és de 22.866,35 m2st (una 
superfície de 35.179 m2 i una edificabilitat bruta de 0,65 m2st/m2). El POUM deixa a la 
parcel·la del Turó del Port una edificabilitat restant de 1.280 m2, la resta la trasllada al Puig de 
la Rúpia, on es proposa un sostre de 24.916 m2. Per tant, el POUM no suposa cap merma 
d’edificabilitat. 
Atenent a les demandes tant de la comunitat de propietaris com d’Urbemar, es proposa que la 
parcel·la del Turó del Port s’inclogui en un polígon d’actuació independent que conserva la 
qualificació vigent. L’edificabilitat pendent es pot, per tant, executar en forma de bloc 
plurifamiliar, però només de planta baixa i 1 pis, i el polígon d’actuació requereix la urbanització 
d’un tram del Camí de Ronda.  
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La densitat prevista en l’àmbit del Puig de la Rúpia (185 m2 per habitatge) resulta dels estudis 
d’ordenació realitzats per garantir la minimització de l’impacte ambiental en un àmbit 
paisatgísticament tan sensible, i és una disposició fonamental en aquest sentit. Aquesta 
densitat mitja, permetria, per exemple, construir pisos petits, entre ells els de protecció oficial, 
que completessin la mansana inacabada del carrer de Ginebra, zones de cases adossades que 
a Sant Feliu superen sovint els 200m2, i finalment xalets superiors als 300 m2. Es tracta, 
doncs, d’una densitat perfectament racional.  
L’obertura d’un nou carrer en la finca de l’àmbit Doctor Fleming implicaria facilitar un major 
nombre de parcel·les i d’edificacions. L’alt valor paisatgístic del sector ho fa desaconsellable. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació pel que fa a la possibilitat d’executar 
l’edificabilitat restant a la parcel·la del turó del Port en forma d’un bloc plurifamilar.  
 
 
Núm. 261 
Núm. registre 06398 
Nom de qui al·lega: Jordi Artigas Masdeu 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que la finca situada entre el sector de Vista Alegre i la urbanització de Les Penyes sigui 
classificada com a sòl urbà. 

 
Proposta de resolució: 
La legislació vigent requereix que les categories en sòl no urbanitzable del Pla Director del 
Sistema Costaner siguin incorporades pels planejaments municipals. La finca dels al·legants es 
troba en la categoria de Sòl No Urbanitzable Costaner C1 i així ho reflecteix el POUM. 
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació. 
 
 
Núm. 262 
Núm. registre 06398 
Nom de qui al·lega: Jordi Artigas Masdeu 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’incrementin els aprofitaments del SUD-03 de Sant Pol més Lluny d’acord amb la 
proposta d’ordenació de l’al·legació. 

 
Proposta de resolució: 
L’edificabilitat i el model d’ordenació proposat per l’al·legació són incompatibles amb els 
objectius i els criteris que el POUM s’ha fixat, i que tenen la preservació i la qualificaicó 
ambiental com a principal objectiu. Però en la mesura que es modifica l’accés al principal vial 
del nou sector, incloent un tram de la Ronda Nord en el mateix,s’agumenta l’edificabilitat fins a 
0,2 m2st/m2 per compensar l’increment de càrregues urbanístiques. 
  

CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació.  
 
 
Núm. 263 
Núm. registre 6191 
Nom de qui al·lega: Josep Riera i Micaló, com a president de la Demarcació de Girona del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Ernest Oliveras i Aumallé, com president del Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, i Joan Antoni Prat i San Roman, com president 
del Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona 
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Descripció dels aspectes al·legats: 
 

a) Es proposa afegir un nou apartat a l’article 5 amb la següent redacció: “L’ordenació de 
volums de sectors, àmbits de plans especials urbanístics i polígons d’actuació, s’hauran 
de fer en la forma prevista en l’article 180.5 de la llei 2/2002”. La justificació al·legada es 
deixar clara la forma de resoldre aquestes casuístiques que fins ara es podien solventar 
amb els desapareguts estudis de detall. 

b) Es proposa modificar l’apartat g) de l’article 22.3. amb la següent forma: g) cedir 
obligatòriament i gratuïtament els sòl corresponent als percentatges sobre els 
aprofitaments que es determinen en l’article 43 de la Llei d’Urbanisme, amb el límit del 
10% de l’aprofitament total de l’àmbit d’actuació, i sempre que es donin les condicions 
previstes en l’article 68.2.a) de la Llei 2/2002”. La justificació al·legada és evitar 
conflictes d’interpretació, i ajustar l’ordenança a allò previst a la LUC. 

c) Es proposa eliminar l’apartat h) de l’article 33.1sobre la documentació de la llicència 
d’obres. La justificació al·legada és que la llicència d’obres no té res a veure amb la 
propietat del sòl del que es demana “llicència urbanística”. 

d) Es proposa modificar l’apartat g) de l’article 34 sobre la documentació de la sol·licitud de 
llicència d’enderroc amb el redactat següent: “Si l’enderroc implica la tallada d’algun 
arbre inclòs en el llistat de plantes protegides, haurà de justificar-se expressament la 
seva necessitat i l’Ajuntament podrà autoritzar-la o denegar-la”. La justificació al·legada 
és que no és possible sense una precatolagació, deixar a criteri del moment la 
possibilitat o no de la tala d’arbres de finques privades, fer-ho significaria una manca de 
seguretat jurídica important. 

e) Es proposa modificar l’apartat a) de l’article 46.1, sobre terminis i caducitat de les 
llicències, amb el redactat següent: “a) Obres de nova planta i obres parcials 
d’intervenció en edificis, que requereixen projecte tècnic: un any per començar-les i tres 
anys per acabar-les amb caràcter general, llevat d’aquells casos en què la poca entitat 
de l’obra el termini seria de dos anys”. La justificació al·legada és que actualment no es 
fraccionen tant com abans les obres en fases, i per tant els dos anys resulten 
generalment insuficients. 

f) Es proposa modificar l’article 46.2, sobre terminis i caducitat de les llicències, amb el 
redactat següent: “Les llicències caducaran pel transcurs dels terminis de començament 
o acabament de les obres, després d’aplicar la pròrroga del 50% prevista en l’article 
181.4 de la Llei 2/2002, i per la paralització.....”. La justificació al·legada és adaptar 
l’ordenança ala LUC. 

g) Es proposa modificar l’article 60.3, sobre densitat d’habitatges referida a l’edificació, 
amb el redactat següent: “La limitació del nombre d’habitatges prescrita en la regulació 
de les zones no és d’aplicació en el sostre destinat a habitatges de qualsevol tipus de 
protecció pública””. La justificació al·legada és que s’ha de preveure els diferents tipus 
“protecció oficial”, “preu concertat”, i que en general el Pla d’Habitatge es designen de 
“protecció pública”. 

h) Es proposa modificar l’article 62.3, sobre el coeficient d’edificabilitat neta i edificabilitat 
màxima de la parcel·la, amb el redactat següent: “En aquelles parcel·les en les que 
l’edificabilitat màxima s’obté a partir d’un coeficient d’edificabilitat, no es computaran les 
superfícies construïdes sota rasant però sí els cossos sortints tancats i semitancats. 
Tampoc es computarà la planta sotacoberta”. La justificació al·legada és que els 
aprofitaments se sotacoberta són zones complementàries i auxiliars dels habitatge de la 
planta inferior, i completen el programa principal habitable dels mateixos, tal com 
s’indica en l’article 68.2. 

i) Es proposa modificar l’article 68.3, sobre la planta sotacoberta o planta golfes, amb el 
redactat següent: “La superfície de les plantes sotacoberta amb una alçada lliure 
superior a 1,50 metres computarà a efectes de determinar la quantitat de sostre de 
l’edificació en la forma indicada en l’article 60.2 per al càlcul de la densitat d’habitatges”. 
La justificació al·legada és que la redacció del text aprovat inicialment pot induir a la 
confusió al tractar-se d’un article generalista, per a tot “tipus d’ordenació de l’edificació”. 

j) Es proposa modificar l’article 69,1, sobre la coberta, amb el redactat següent: “Per 
aquells edificis acabats amb coberta inclinada, la coberta arrencarà des del pla inferior 
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del ràfec, com a màxim, en el punt d’aplicació de l’alçada reguladora, el ràfec tindrà un 
cantell màxim de 30 cm. I el pendent de la teulada no podrà ser superior del 30%”. La 
justificació al·legada és que la redacció del text aprovat inicialment pretén regulat els 
espais sotacoberta oblidant l’alçada reguladora com a paràmetre unificador dels fronts 
de façana. Amb les alçades reguladores i les alçades mínimes entre les plantes 
previstes en aquest pla es poden produir façanes de molt diferents alçades en un mateix 
sector. Es considera més important per l’interès públic mantenir igualada l’alçada d’un 
front de carrer que condicionar l’aprofitament de l’espai sotacoberta. Un cop definit el 
volum exterior d’un edifici amb coberta inclinada a través de l’alçada reguladora i els 
pendents de la coberta, els espais interiors estan perfectament regulats per la vigent 
normativa d’habitabilitat. 

k) Es proposa incloure un nou apartat a l’article 70, sobre els elements admesos sobre 
l’última planta, amb la redacció següent: ”Els edificis unifamiliars i bifamiliars podran 
instal·lar una cambra de safareig al terrat sempre i quan compleixi les prescripcions dels 
cossos edificats, no superi el 20% del total de la superfície del terrat i no tingui una 
superfície útil superior a 4 m2”. La justificació al·legada és que el planejament vigent 
contempla aquesta possibilitat i es considera que el fet d’eliminar-la condiciona 
totalment l’accés als terrats en els edificis d’aquesta tipologia que solen tenir una 
superfície en planta molt petita perquè l’accés no superi el 10% de la superfície de la 
coberta. 

l) Es notifica que l’article 70.1, per error menciona l’article 20 en comptes del 69. 
m) Es proposa suprimir els apartats 2 i 3 de l’article 73, sobre composició de la façana de 

les parets mitgeres. La justificació al·legada és que la subjectivitat dels apartats fan 
totalment inviable la seva aplicació. 

n) Es proposa l’anul·lació de l’article 94.4, sobre piscines. La justificació al·legada és que 
les piscines no tenen cap relació amb l’energia solar. 

o) Es proposa modificar l’article 140.1, sobre el règim del sòl urbà no consolidat, amb la 
redacció següent: “Els propietaris de terrenys en sòl urbà no consolidat .... hauran de 
cedir gratuïtament a l’Ajuntament el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic 
de l’àmbit d’actuació, en aquells supòsits contemplats en l’article 68.2.a) de la Llei 
2/2002”. La justificació al·legada és evitar conflictes d’interpretació i ajustar l’ordenança 
a allò previst a la LUC. 

p) Es proposa que la densitat en general es situï en un habitatge/90 m2. La justificació 
al·legada és que cal obtenir uns habitatges més adaptats a la demanda i situació 
familiar actual dels ciutadans. 

q) Es proposa que en l’article 194.4, sobre la sotacoberta, es digui “s’admet” on es diu “no 
s’admet”. La justificació al·legada és que la profunditat edificable de 16 metres permet 
utilitzar els espais d’alçada superior a 1,50 metres com annexes dels habitatges de la 
planta inferior. 

r) Es notifica un error sobre la parcel·la mínima doncs els articles 143.3, 147.2 i 148.2 han 
de remetre’s a l’article 52 i no al 21. 

s) Es proposa que la profunditat en planta baixa sigui en general superior a la de la planta 
is en 2 metres. La justificació al·legada és que la diferència de 2 metres permetria 
compensar la pèrdua de superfície deguda al vestíbul i altres elements comuns, i alhora 
permetria una terrassa per als habitatges de la primera planta. 

t) Es notifica un error sobre els cossos sortints oberts i balcons doncs els articles 153.4 i 
194.4 han de remetre’s a l’article 80 i no al 53. 

u) Es notifica un error sobre la planta baixa doncs l’article 169.3 ha de remetre’s a l’article 
80 i no al 53. 

v) Es notifica un error sobre l’alçada reguladora màxima doncs l’article 171.3 ha de 
remetre’s a l’article 88 i no al 89. 

w) Es notifica un error sobre les tanques doncs els articles 172.3, 181.3 i 191.3 han de 
remetre’s a l’article 83 i no al 92. 

x) Es notifica un error sobre els soterranis doncs l’article 191.3 ha de remetre’s a l’article 
87 i no al 55. 

y) Es proposa que en totes les subzones de l’eixample decimonònic s’admetin les 
sotacobertes habitables sempre i quan es regulin com es fa a d’altres zones doncs és 
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millor regular aquests espais que deixar marge a la inavitable picaresca. També es 
proposa que és millor regular els accessos de vehicles en relació a la longitud de façana 
de la parcel·la i així permetre l’adapatació a les actuals necessitats de la tipologia 
d’habitatge unifamiliar entremitgeres, majoritària històricament en aquesta zona. Com a 
mínim, si no es vol considerar aquesta proposta, caldria regular un accés per parcel·la i 
carrer, considerant que si una parcel·la té front a més d’un carrer podria tenir accés a 
cadascun d’ells. 

z) Es proposa que la densitat d’habitatges en els sectors de millora urbana sigui d’un 
habitatge cada 90 m2 i no cada 100 m2. La justificació al·legada és obtenir uns 
habitatges més adaptats a la demanda i situació familiar actual delsciutadans. 

aa) Es demana que es concreti el sistema de gestió en els sectors de millora urbana per 
aconseguir major seguretat jurídica. 

bb) Es sol·licita incorporar un estudi econòmic que justifiqui la viabilitat econòmica dels 
sectors i es considera que és especialment important en aquells amb càrregues no 
usuals (aparcaments. 

cc) Es sol·licita contemplar mesures per implicar agents supramunicipals en les dues 
operacions d’abast territorial i que superen la capacitat financera del municipi ( el sector 
Cala Sants i l’execució del parc Turó de Gustinoi – Cubells. 

dd) Es sol·licita que la definició dels sectors hauria d’incloure la quantificació de les cessions 
mínimes i les tipologies resultants, així com una major claredat en la regulació del sòl de 
caràcter rural i de la zona de conservació de l’assentament rural associada. 

ee) Es creu convenient una major definició de la vialitat fixada en sectors contigus per 
assegurar el resultat d’un desenvolupament independent, com la incorporació de l’estudi 
econòmic que justifica la compensació de les diferents càrregues en sectors contigus. 

ff) Es proposa mantenir el sector Cubells com a sòl no urbanitzable i ajustar la traça de la 
ronda nord al territori i considerar el tipus de via més adequada a l’entorn rural. 

gg) Es demana redefinir els paràmetres o delimitació del SUD9-Bujonis residencial i del 
SUD11-Mas Balmanya Sud per equilibrar l’ordenació urbana en les dues zones 
d’aprofitament contigües. 

hh) Es demana modificar els paràmetres del SUD12-Sant Amanç per compensar la 
tipologia. 

ii) Es demana mantenir l’àrea del SUD13-Rabell petit com a sòl no urbanitzable. 
 
Proposta de resolució: 
a) S’accepta parcialment l’al·legació en el sentit d’afegir el paràgraf, però no obligant fer 

l’ordenació de volums segons les determinacions d’aquest article, sinó permetent fer-la atès 
que l’article 180.5 de la Llei 2/2002 diu “pot” i no “ha de” doncs és possible fer l’ordenació 
segons altres determinacions de la llei.. 

b) S’accepta. 
c) S’accepta. 
d) S’accepta, doncs aquest apartat es fa innecessari  amb l’article 33 bis. 
e) S’accepta parcialment en el sentit de poder allargar el termini per acabar les obres fins a 3 

anys en els casos d’especial dificultat en l’execució de l’obra. 
f) S’accepta. 
g) S’accepta. 
h) S’accepta parcialment en el sentit d’ampliar la superfície no computable sotacoberta. Es 

proposa no computar tota superfície amb una alçada inferior a 1,80 metres i la que no es 
pugui considerar com a habitable. 

i) Es proposa suprimir aquest apartat ja que és reiteratiu respecte l’article 62.3. 
j) No s’accepta doncs la proposta suposa l’existència d’un ràfec que no és obligatori. 
k) No s’accepta atès que avui dia no hi ha demanda d’un safareig deslligat de la resta de 

dependències de l’habitatge. 
l) Es recull. 
m) S’accepta. 
n) S’accepta. 
o) S’accepta. 
p) S’accepta. 
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q) S’accepta. 
r) Es recull. 
s) No s’accepta, doncs, comportaria un augment d’edificabilitat. 
t) Es recull. 
u) Es recull. 
v) Es recull. 
w) Es recull. 
x) Es recull. 
y) S’accepta l’admissió de sotacoberta habitable en la zona d’eixample decimonònic. No 

s’admet que hagi més d’un accés de vehicles per edifici per evitar l’ocupació desmesurada 
de portes d’accés en les façanes amb la conseqüent repercussió negativa en el paisatge 
urbà. 

z) S’accepta. 
aa) S’accepta. 
bb) L’avaluació econòmico-financera aporta els elements suficients per a verificar la viabilitat 

del Pla i de cadascun dels àmbits de planejament derivat, tal i com reclama la Llei. N’és una 
prova el fet que a totes les al·legacions que així ho han demanat (i que en molts casos 
corresponen als sectors de viabilitat i gestió més complexa) s’adjunta un estudi específic 
basat en l’aplicació dels paràmetres de l’agenda econòmico-financera i que demostra la 
viabilitat en tots els casos. 

cc) La implicació d’agents supramunicipals en la transformació de Sant Feliu de Guíxols és 
continuada (en aquests moments, l’obertura de la Ronda de Ponent o la nova estació 
d’autobusos, en són els exemples més clars), i forma part de la gestió urbanística de la 
ciutat, i en particular de la política d’equipaments que vagi concretant el destí dels múltiples 
sòls d’equipament que el POUM genera. El sector de Cala Sants genera un importantíssim 
aprofitament que permet que el propi sector assumeixi les seves càrregues, la qual cosa no 
va en detriment que institucions supramunicipals es puguin involucrar en el seu 
desenvolupament. El Parc de Gustionoi serà un dels projectes importants de la política 
d’espais lliures de Sant Feliu en els propers anys. La inversió municipal i les subvencions 
d’ens supramunicipals que financen aquesta política permetran desenvolupar el parc. 

dd) Es proposa incloure en els quadres generals de la Memòria la quantificació de les cessions 
mínimes dels sectors. En les fitxes de cada sector, l’apartat condicions d’edificació està 
pensat per donar indicacions sobre les tipologies adequades en aquells casos en què es 
considera necessari. Es proposa explicitar més la regulació del sòl de caràcter rural.  

ee) El POUM indica únicament aquells vials que formen part de la xarxa viària bàsica. Els 
sectors contigus als quals al·ludeix l’al·legació que han de generar una trama perfectament 
articulada serien el SUD-07 Gaziel i el SUD-08 Mas Gras. En la mesura que l’INCASOL és 
l’administració actuant del SUD-07, que el SUD-08 es desenvolupa per cooperació, i que la 
col·laboració entre l’Ajuntament i l’INCASOL en aquests sectors vinculats a la Ronda de 
Ponent és molt estreta, la coordinació entre aquests dos planejament està garantida, i els 
Plans Parcials seran més adequats per a definir la trama local.  

ff) La zona de Cubells ha començat ja la seva transformació urbana, i és un aposta clara del 
POUM consolidar-la com un límit clar del creixement urbà, on es combini una intensitat d’ús 
pròpia d’una zona urbana (amb creixements importants als extrems, com són Mas 
Falgueres i Sant Pol més Lluny, una àrea d’activitats econòmiques i un encadenament 
d’equipaments als llarg de l’antic camí de s’Agaró), amb la requalificació ambiental de les 
àrees agrícoles i forestals que es conserven en el sector.  

gg) Es proposa reduir l’edificabilitat del SUD-09-Bujonis Residencial. Tot i així, aquest 
creixement està perfectament articulat amb el sector de Mas Balmanya en curs de 
desenvolupament (del qual n’és la continuació i amb el qual comparteix paràmetres 
equiparables). 

hh) La lleugera ampliació proposada de l’actual urbanització de Sant Amanç mitjançant alguns 
pocs habitatges unifamiliars és una tipologia adequada per minimitzar l’impacte ambiental 
d’aquest creixement. 

ii) El SUD-13 respon a un conveni signat per l’Ajuntament. L’objectiu urbanístic d’aquest 
sector és preservar i regenerar el connector ecològic que uneix el bosc d’en Rabell amb el 
Turó d’en Ribes, el darrer corredor entre l’Ardenya i els espais lliures a llevant del municipi. 
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No es tracta d’un creixement aïllat, sinó d’una lleugera ampliació de la urbanització de Mas 
Trempat. Tal i com s’indica al conveni, bona part de la zona grafiada en els plànols 
d’ordenació O-03 com edificable correspon al manteniment de les finques i edificacions  
rústiques de Can Rabell Petit, i per tant, el sòl realment consumit per noves parcel·les de 
Mas Trempat és molt poc. 

 
CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació en els termes de la proposta de resolcuió. 
 
 
Núm. 264 
Núm. registre 06446 
Nom de qui al·lega: Luis Miquel Sicília Benedi i Maria Dolors Bou Barnes 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es reconsideri la nova classificació del sòl no urbanitzable de les parcel·les 15 i 88 
del polígon 2 del paratge les Comes mantenint-les en els seus estats de sòl agrícola i 
rural en atenció a la realitat i usos existents i els precedents històrics. 
 
Que l’edificació construïda sobre la finca de la parcel·la 88 sigui inclosa en el catàleg de 
masies i cases rurals sota la denominació de finques Tipus A, i a no ser possible, dins 
les del Tipus B, doncs aquesta reuneix les condicions necessàries per a la seva 
incorporació. 

 
Proposta de resolució:  
La finca forma part de la zona agrícola tradicional al voltant de la riera de les Comes, per la 
qual cosa és procedent incloure-les dins la zona agrícola. 
L’edificació per la qual es demana la inclusió en el Catàleg de Masies és objecte d’un 
contenciós per haver estat edificada sense llicència. No procedeix, per tant, incloure-la en el 
Catàleg de Masies en aquest moment.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima parcialment l’al·legació. 
 
 
Núm. 265 
Núm. registre 06447 
Nom de qui al·lega: Joan Riera i Casamitjana, Mercè Riera Casamitjana, Rafael Riera Fornos. 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es mantingui la situació i ordenació urbanística del planejament vigent excloent la 
finca de la carretera de Girona núm14 del SMU-01. 

 
Proposta de resolució:  
La qualificació de la finca dels al·legants en el planejament vigent (equipament privat, clau 14a) 
és del tot compatible amb els objectius del SMU-01, que preveu una àrea de nova centralitat on 
es combinin equipaments, dotacions, sostre comercial i residencial. Tenint en compte que la 
superfície del SMU-01 sense la finca és suficient per al desenvolupar d’aquest sector, es 
proposa excloure la finca de l’al⋅legant del sector SMU-01, mantenint-hi la seva qualificació com 
a equipament privat.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
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Núm. 266 
Núm. registre 06450 
Nom de qui al·lega: Joan Cribillers Batlle, en representació d’Astilleros Eolo.  
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es reformuli el SUD-03 de Cubells per tal que Astilleros Eolo pugui continuar 
exercint la seva activitat en el sector com des de fa 30 anys.  

 
Proposta de resolució:  
Els Astilleros Eolo es troben en funcionament en l’emplaçament que ocupen a Cubells des 
d’abans de l’aprovació del Pla General de 1985. Al mateix temps, el Pla general de 1985 va 
afectar una part important de la finca com espai lliure. En no trobar-se inclosa en cap unitat de 
planejament derivat, aquest sòl ha quedat subjecte a expropiació. Seguint el criteri aplicat al 
conjunt del municipi, de reconèixer la realitat fàctica d’aquelles parcel·les amb edificació 
consolidada abans de 1985 i disposant de tots els serveis, es proposa excloure la parcel·la del 
SUD-01 i definir-la com a Sector de Millora Urbana (SMU- Astilleros “Eolo”). Aquest sector 
admet dos tipus d’usos. D’una banda, s’admet l’ús de drassanes nàutiques, fent possible el 
manteniment únicament de l’activitat industrial existent, però no d’una de nova. D’altra banda, 
el sector pot admetre usos dotacionals, que s’adiuen amb la transformació de l’antic camí de 
S’Agaró en un eix cívic i paisatgístic al llarg del qual es poden recolzar equipaments i 
dotacions. El SMU atribueix una edificabilitat al sector que permet ampliar l’activitat existent per 
fer-la competitiva, o alternativament desenvolupar el programa propi d’una dotació. El 
desenvolupament del sector implicarà la cessió de sòl destinat a espai lliure, per tal de 
completar el parc del Turó de Gustinoi i garantir una franja de contacte entre aquest i l’àmbit de 
la riera de Sant Pol.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 267 
Núm. registre 06451 
Nom de qui al·lega: Joan Casamitjana i Ribas 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es mantingui la qualificació jurídica del bé patrimonial en tot l’immoble conegut com 
la Casa Irla o la Taverna del President Irla, i així portar a bon tràmit els convenis entre 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i la Fundació Josep Irla. 

 
Proposta de resolució: 
Una de les propostes de la revisió del POUM aprovada inicialment ha estat especificar que els 
equipaments poden ser de titularitat pública o privada, per tal de reconèixer el fet que en la 
majoria de municipis, i també a Sant Feliu, són nombrosos els equipaments que pel seu interès 
comunitari constitueixen sistemes, però que en canvi són de titularitat privada. Considerant 
aquesta modificació substancial que aporta el POUM, la qualificació de la casa Irla com 
equipament en cap cas afecta a la seva titularitat, ni al conveni de cessió subscrit per 
l’Ajuntament. Lluny de la mala intencionalitat que l’al·legació pressuposa, la qualificació de la 
Casa Irla com equipament no ha estat altra que plasmar aquest conveni, que consolida l’interès 
cultural i col·lectiu de l’edifici.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació, en la mesura que la qualificació d’equipament respecte 
plenament el conveni de cessió en favor de la fundació Irla.  
 
 



 133

Núm. 268  
Núm. registre 06452 
Nom de qui al·lega: Xavier Hors Presas 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’estudiin les deficiències detectades en el nou POUM, establint com a usos 
prohibits els usos recreatius i d’espectacles, en la zona de la Fundació, clau 2b, per 
resultar incompatibles amb l’ús d’habitatge. 

 
Proposta de resolució: 
Es proposa excloure dels usos admesos en la zona 2b les discoteques.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 269 
Núm. registre 06453 
Nom de qui al·lega: Jordi Vilà i Vilà 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que la normativa del POUM limiti els usos bancaris i financers en els locals en planta 
baixa, especialment en les zones del nucli antic, la Fundació, del passeig marítim i de 
les cases en illa, per tal de poder-los dedicar a ús comercial pròpiament.  

 
Proposta de resolució: 
En les zones 1, 2, 3 i 13, corresponents al conjunt dels teixits d’origen medieval, el POUM 
limitarà el nombre d’entitats financeres a dues per illa de cases.  
  

CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 270 
Núm. registre 06454 
Nom de qui al·lega: Jordi Vilà i Vilà 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es qualifiqui com equipament l’edifici can Rourich, ubicat a la Plaça del Monestir nº 
26-28. 

 
Proposta de resolució: 
Malgrat l’indiscutible valor arquitectònic i històric de l’edifici de can Rourich, i de l’interès que 
podria suposar disposar-ne com equipament, en el planejament vigent la finca en qüestió està 
qualificada com a zona residencial, i per tant, qualificar-la directament com a sistema, 
susceptible de ser expropiat, contra la volunat manifesta dels propietaris, és una mesura 
dràstica, aplicada en molts dels planejaments urbanístics dels anys 80, però en desús 
actualment. Tot i així, el POUM ja proposa una actuació per obtenir com equipament públic un 
edifici d’alt valor patrimonial, com és la casa Trachsler, en la mesura que la propietat ha posat 
de manifest la possibilitat d’avenir-se amb aquesta actuació. 
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
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Núm. 271 
Núm. registre 06455 
Nom de qui al·lega: Francesc de Paula Adrià Casas 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que se suprimeixi el SMU-01 restablint l’ordenació del planejament vigent o que es 
replantegi el sector tenint en compte que l’Ajuntament és propietari d’uns terrenys que ja 
han estat objecte de cessió, la necessària justificació de la viabilitat econòmica del 
sector i la dificultat tècnica de la realització de 800 places d’aparcament. 

 
Proposta de resolució: 
En relació als terrenys titularitat de l’Ajuntament inclosos en l’àmbit, cal assenyalar que el 
projecte de reparcel⋅lació que en el seu dia es formuli haurà de tenir en compte el títol jurídic 
mitjançant el qual l’Ajuntament va adquirir els terrenys, en els termes i als efectes previstos en 
els apartats 3 i 4 de l’article 120 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. Aquests sòls han estat incorporats al sector amb una finalitat 
estrictament d’ordenació, per si el Pla de Millora Urbana requereix relocalitzar la peça 
d’equipament dins el propi sector.  
S’adjunta estudi de viabilitat econòmica. 
Es proposa ajustar el nombre de places d’aparcament a 450. I d’altra banda, es proposa que el 
POUM prevegi també que s’admeti l’ús privat d’aparcament en el subsòl dels sòls destinats a 
sistemes viari, d’espais lliures i d’equipament, quan això sigui necessari en els sectors de 
millora urbana per tal de garantir l’obligació de construir un nombre mínim de places 
d’aparcament previst en el propi POUM, sempre que el Pla de Millora Urbana que en el seu dia 
es formuli així ho justifiqui 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació, en la mesura que els tres punts en què es fonamentava la 
necessitat de revisar el sector han estat tinguts en compte.  
 
 
Núm. 272 
Núm. registre 06458 
Nom de qui al·lega: Josep Mª Ballbé i Armengol 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es garanteixi que el PA-04 atorga als propietaris de les parcel·les afectades d’espai 
lliure l’aprofitament que els correspon. 
 

Proposta de resolució: 
La definició del PA-04 té justament per motiu obtenir com espai lliure les propietats dels 
al·legants qualificades com a tal en el planejament vigent, a través d’una reparcel·lació, en lloc 
d’una expropiació, però òbviament sempre des del respecte als drets que la legislació atorga 
als afectats. En la mesura que el sector inclou quatre peces de sol, això complica 
innecessàriament la gestió. Per tant, s’obta per crear dos polígons d’actuació, un per cada sòl 
afectat d’espai lliure. En el cas de la propietat del al·legants, l’aprofitament que els correspon 
són dues parcel·les en el subàmbit de la carretera de Sant Pol per la Costa. L’aprofitament 
atorgat als propietaris compensa correctament el sòl cedit com espai lliure.  
  
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
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Núm. 273 
Núm. registre 06462 
Nom de qui al·lega: Josep Mª Ballbé i Armengol 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que la delimitació del polígon d’actuació  PA–12 Punta Brava que comprèn les 
parcel·les resultants de la urbanització Punta Brava, es deixi sense efectes, doncs, es 
tracta d’un àmbit consolidat i passi a qualificar-se com a zona de xalets subzona 9f els 
terrenys ubicats en la zona gràfica assenyalada. 
 

 
Proposta de resolució: 
Havent-se signat un conveni que garanteix les cessions pendents, es proposa suprimir el 
polígon d’actuació. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació. 
 
 
Núm. 274 
Núm. registre 06464 
Nom de qui al·lega: Jeannette Alexander Falkenstein 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que quedin sense efecte la qualificació com a sòl no urbanitzable dels terrenys 
compresos antigament en el sector de sòl urbanitzable no programat SUNP-9 “Punta 
Brava” , procedint a classificar-los com a sòl urbanitzable delimitat. 

 
Proposta de resolució: 
La legislació vigent requereix que les categories en sòl no urbanitzable del Pla Director del 
Sistema Costaner siguin incorporades pels planejaments municipals. La finca dels al·legants es 
troba en la categoria de Sòl No Urbanitzable Costaner C1 i així ho reflecteix el POUM. 
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
 
 
Núm. 275 
Núm. registre 06468 
Nom de qui al·lega: Joan Paredes i Garriga 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que éssent propietaris del conjunt  “Divina Pastora” i existint interessos confluents entre 
l’Ajuntament i els propietaris es proposa la creació d’un conveni urbanístic l’objecte del 
qual seria la cessió per part de La Propietat a favor de l’Ajuntament de St. Feliu a canvi 
d’un preu o compensació urbanística com podria ser recolzar un aprofitament hoteler a 
la masia de la Divina Pastora. 

 
Proposta de resolució: 
Els usos i activitats admesos en l’àmbit objecte de l’al·legació queden regulats en el POUM a 
través de la zonificació en Sòl No Urbanitzable (plànol O-02) i del Catàleg de Masies.  
  

CONCLUSIÓ: L’al·legació es considera parcialment estimada, en la mesura que la inclusió de 
les edificacions de la Divina Pastora en el Catàleg de Masies permeten ja implantar-hi activitats 
de turisme rural.  
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Núm. 276 
Núm. registre 06469 
Nom de qui al·lega: Enrique Gomà Muñoz 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que en les normes urbanístiques del POUM que regula la “zona dels conjunts 
especials” clau 4, es concretin les condicions d’edificació sense necessitat d’haver de 
tramitar un Pla Especial posterior. 
Que s’inclogui en el nou POUM un apartat on es detalli quines activitats estan incloses 
en cada un dels usos admesos, doncs, així existia en el Pla General del municipi. 
Que s’inclogui una referència a la possibilitat d’ubicació d’instal·lacions d’elements 
auxiliars temporals els quals no suposarien un augment d’edificabilitat ni d’ocupació i 
serien més respectuosos amb les construcciós protegides i catalogades. 

 
Proposta de resolució: 
Al tractar-se de conjunts especials és indispensable que qualsevol canvi en l’ordenació sigui 
específic a cada cas i es reguli mitjançant la redacció d’un Pla Especial.  
Els paràmetres de la zona 4 regulen explíctiament els usos que hi són admesos. Els articles del 
POUM referents a les activitats ja regulen com els diferents usos poden desenvolupar-se. 
La possibilitat d’instal·lar elements temporals no ve regulada pel POUM, sinó per les 
ordenances corresponents, i en el cas de la zona 4, el Pla Especial és l’instrument idoni per 
regular-ho. 
  

CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
 
 
Núm. 277 
Núm. registre 06527 
Nom de qui al·lega: Xavier Figueras i Claret 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que éssent propietaris de la finca ubicada a la ctra. de Palamós i l’antiga via de Tren, 
aquesta està qualificada pel POUM com a ”Zona de Xalets” (clau 9c). L’aprofitament 
d’aquesta finca queda limitat per l’obligació de mantenir una façana mínima de 20 
metres per parcel·la. 
Es proposa com alternativa, que es consideri el conjunt de la finca com a parcel·la única 
i s’hi possibiliti la constitució d’una propietat horitzontal tumbada, o com a segona 
alternativa que es resolgui mitjançant un Pla Especial que s’ajusti als paràmetres 
urbanístics de difícil compliment. I com a última alternativa, que el POUM estableixi una 
nova vialitat. 
 

Proposta de resolució: 
Les situacions com l’exposada en l’al·legació no requereixen una revisió del POUM per ser 
resoltes. En qualsevol moment, la propietat i l’Ajuntament poden definir un nou sector de millora 
urbana que sense incrementar l’aprofitament prevegi unes condicions d’ordenació volumètrica 
adequades. Incloure en la revisió del POUM aquest tipus de solucions tan particulars per a 
situacions que es poden resoldre a través de la gestió continuada del planejament no és adient. 
  

CONCLUSIÓ: L’al·legació es considera parcialment estimada, en la mesura que el POUM 
permet que a través d’un Pla de Millora Urbana d’ordenació volumètrica se solucioni la 
demanda de l’al·legant. 
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Les següents al·legacions foren entrades fora de termini, durant el mes de juiol i agost de 2005:  
 
 
Núm. 278 
Núm. Registre: 08665 
Nom de qui al·lega: Associació Ardenya 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que s’ampliï el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic amb els edifics proposats. 
 

Proposta de resolució: 
El Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic és un instrument viu que ha de ser 
actualitzat periòdicament. Una ampliació del Catàleg com la que proposa l’al·legació requereix 
una reflexió aprofundida i rigurosa que no és possible en el període d’informació pública del 
POUM. 
 
CONCLUSIÓ: Es desestima l’al·legació.  
 
 
Núm. 279 
Núm. Registre: 08460 
Nom de qui al·lega: Paulino Navarro Luque 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que es corregeixi l’error gràfic del planejament vigent pel qual una part de la finca del 
carrer Pujades núm.33 quedava inclosa dins la parcel·la contigua de l’Hostal del Sol, 
conjunt especial del qual la finca de l’al·legant no forma part.  
 

Proposta de resolució: 
Es corregeix l’error gràfic. 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 280 
Núm. Registre: 08552 
Nom de qui al·lega: Stephane Laurant 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que les parcel·les d’ambdós costats del carrer La Haia o bé l’Ajuntament participin en 
l’obertura i urbanització d’aquest carrer. 
 

Proposta de resolució: 
El carrer de La Haia és només un vial d’accés a les finques adjacents, i per tant, es raonables 
que es vagi urbanitzant a mesura que auqestes s’edifiquen. S’accepta, doncs, suprimir el 
polígon.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 281 
Núm. Registre: 09007 
Nom de qui al·lega: MIRFER, S.A. 
Descripció dels aspectes al·legats: 
 

Que el SUD-13 Can Rabell Petit s’ajusti al conveni urbanístic signat amb l’Ajuntament. 
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Proposta de resolució: 
Es redueix l’àmbit del SMU-13, deixant-ne una parcel·la en sòlno urbanitzable, tal i com 
s’especifica en el conveni signat. L’edificació situada en aquesta parcel·la s’inclou en el Catàlg 
de Masies tal i com també precisa el conveni.  
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
 
 
Núm. 282 
Núm. Registre: 09805 
Nom de qui al·lega: Paulino Navarro Luque 
Descripció dels aspectes al·legats: 

Que es corregeixi l’error gràfic del planejament vigent pel qual una part de la finca del 
carrer Pujades núm.33 quedava inclosa dins la parcel·la contigua de l’Hostal del Sol, 
conjunt especial del qual la finca de l’al·legant no forma part.  
 

Proposta de resolució: 
La mateixa que per a l’al·legació núm. 279 
 
CONCLUSIÓ: S’estima l’al·legació.  
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A partir del 14 d’octubre de 2005, la documentació de la revisió del POUM resultant de la 
resposta a les al·legacions ha estat exposada per tal que els ciutadans poguessin consultar-la. 
D’acord amb el programa de participació ciutadana s’han realitzat nombroses reunions, tant 
amb entitats cíviques, com amb particulars que han sol·licitat aclariments. Fruit d’aquesta 
darrera fase del procés de participació ciutadana es proposa incoporar algunes esmenes a la 
documentació presentada el 14 d’octubre de 2005. Aquestes esmenes, recollides en l’informe 
de l’Arquitecte Municipal, seran sotmeses a la votació del Ple que procedeixi a l’aprovació 
provisional del POUM. D’entre les diverses reaccions ciutadanes a la documentació de 
resposta a les al·legacions, algunes d’elles han estat presentades per escrit mitjançant 
instàncies adreçades a l’àrea d’Urbanisme. A continuació es procedeix a ressenyar-les i 
comentar-les breument, si bé no se’ls dóna el tractament d’al·legacions a l’haver estat 
p`resentades completament fora del plaç previst a aquest efecte.  
 
 
Nom: Miquel Álvarez Trincado 
Núm. Registre: 12454 
 
Aspectes al·legats:  
Ajustar els paràmetres del SMU-39 Les Penyes, per tal de tenir en compte l’estudi de detall ja 
existent, el qual ja havia estat presentat a l’Ajuntament per tal de ser tramitat. 
 
Comentari: 
L’objectiu del SMU-39 és garantir una ordenació volumètrica del sector que minimitzi l’impacte 
paisatgístic de les futures edificacions. L’opció finalment adoptada de comú acord amb la 
propietat permet tenir en compte l’estudi de detall ja existent, però adaptar-lo per tal de garantir-
ne una bona integració paisatgística. 
 
 
Nom: ALCOTAS 
Núm. Registre: 12519 
 
Aspectes al·legats: 
Que es qualifiqui com a sòl urbanitzable la seva propietat del paratge de les Penyes, inclosa en 
la categoria C1 del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, atenent al contenciós 
presentat contra aquest planejament. 
 
Comentari: 
El POUM s’ajusta al Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner. En el moment en què 
s’introdueixin modificacions en aquest, els canvis s’incorporaran també al POUM de Sant Feliu 
de Sant Feliu de Guíxols. 
 
 
Nom: Elisabet Moreno Castaño 
Núm. Registre: 12611 
 
Aspectes al·legats: 
Que se suprimeixi l’afectació per a l’obertura del carrer nou de Sant Antoni, o que es prevegi un 
sistema que permeti resoldre definitivament aquesta afectació històrica. 
 
Comentari: 
El carrer nou de Sant Antoni és important dins la trama de l’Eixample decimonònic, per la qual 
cosa convé acabar-lo d’obrir en el seu tram central. Tal i com s’ha fet en les diverses 
afectacions pendents en el municipi, el tram pendent d’obrir del carrer nou de Sant Antoni ha 
estat inclòs en un sector de millora urbana que permetrà obrir el carrer i construir nous fronts 
edificats on podran reallotjar-se els veïns.  
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Nom: Mercè Rufí i Barnès 
Núm. Registre: 12774 
 
Aspectes al·legats: 
Que es canvïi la tipologia edificatòria del sector Santa Júlia evitant-hi la construcció de blocs de 
pisos. 
 
Comentari: El POUM opta per mantenir aquest àmbit com a sòl urbanitzable per tal d’integrar-
ne la major part en el futur Parc de Gustinoi. Degut als condicionants topogràfics, el sector 
admet una edificabilitat limitada. El POUM proposa adjudicar-li una edificabilitat bruta baixa, de 
0,13 m2st/m2. La col·locació d’aquesta edificabilitat dins el sector no és senzilla, ja que en 
pràcticament qualsevol part de l’àmbit, l’edificació implica transformacions de la topografia que 
poden generar un impacte visual. Els punts més plans són també els de major valor ambiental i 
paisatgístic: la part alta del mirador, i la part baixa del torrent, un espai privilegiat d’accés al 
futur parc que l’informe ambiental recomana explícitament de conservar. La proposta del POUM 
de concentrar l’edificació en petits blocs de tres plantes més àtic al llarg de la Ronda Joan 
Casas és clarament l’opció que millor minimitza l’impacte ambiental i paisatgístic en el 
desenvolupament del sector. Les noves edificacions se situaran al llarg d’un vial del tot apte per 
acollir aquesta tipologia, i la seva alçada reguladora màxima, limitada a 13 metres, quedarà 
molt per sota del promontori que arriba fins a prop de la ronda Joan Casas. L’impacte visual 
serà, doncs, mínim. 
 
 
Nom: Joan Martí Casadellà 
Núm. Registre: 12841 
 
Aspectes al·legats: 
Que la normativa del POUM prevegi la possibilitat d’executar el sostre corresponent a les 
reserves per habitatge assequible fora dels sectors de planejament derivat. 
 
Comentari: 
Aquesta possibilitat ja està contemplada per la legislació urbanística vigent i no cal pas, doncs, 
que el POUM la incorpori a la seva normativa.  
 
 
Nom: INCASOL 
Núm. Registre: Fax. rebut el 9 de novembre de 2005  
 
Aspectes al·legats: 
Que es modifiquin els paràmetres del SMU-10 permetent destinar a usos residencials 0,4 
m2st/m2 i que s’acabi d’ajustar l’àmbit dle sector al del Pla Parcial aprovat inicialment en la 
banda de l’estació d’autobusos. 
Que s’exclogui l’edifici Joan I del SMU-16 a no ser que es diposi d’un conveni amb els 
propietaris afectats.  
 
Comentaris: 
Es proposa ajustar l’àmbit del SMU-10 en la intersecció de l’estació d’autobusos i destinar 
0,4m2st/m2 a usos residencials.  
Els paràmetres del sector permeten gestionar i garantir la viabilitat econòmica de la substitució 
de l’edifici Joan I. Tot i així, tenint en compte que els actuals pisos del bloc Joan I són més 
petits que els 100m2 per habitatge que estableix de forma genèrica el POUM s’ajusta el 
paràmetre de densitat del SMU-16 a un habitatge cada 85 m2.  
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VIABILITAT ECONÒMICA DELS SECTORS PELS QUALS 
ALGUNES AL·LEGACIONS HAN REQUERIT ESTUDIS ESPECÍFICS 

 
 
 
 
 
 
 

SMU-01 Porta Nord 
  

Aprofitaments m2 €/u. € 
Habitatge Lliure 4.137 794 3.283.123 
Habitatge Protegit 1.182 199 234.639 
Habitatge Concertat 591 408 241.128 
Activitats Econòmiques 8.865 376 3.333.240 
Aparcaments 225 6.000 1.350.000 
Total aprofitament     8.442.130 
10% Ajuntament     844.213 
Total aprofofitament Privat     7.597.917 

  
Costos m2  €/u. € 
Urb. vials 2.732 110 300.520 
Mov. Terres / Arranjament solars 7.388 8 59.100 
Enderrocs 1.000 30 30.000 
Urbanització espais lliures urbans 0 65 0 
Aparcaments 450 5.750 2.587.500 
Total costos urbanització     2.977.120 
Gestió (12%)     357.254 
Indemnitzacions 1.000 900 900.000 
Total inversió     4.234.374 
Total amb cost financer 1,06 4.488.437 

  
Diferència aprofitaments - costos     3.109.480 
Benefici (20%)     621.896 
Valor residual del sol     2.487.584 
Repercussió sobre sol privat 9.566   260 
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SMU-02 Quatre Arbres 
  

Aprofitaments m2 €/u. € 
Habitatge Lliure 8.272 794 6.564.659 
Habitatge Protegit 2.363 199 469.079 
Habitatge Concertat 1.182 408 482.256 
Activitats Econòmiques 11.817 376 4.443.192 
Aparcaments 375 6.000 2.250.000 
Total aprofitament     14.209.186 
10% Ajuntament     1.420.919 
Total aprofofitament Privat     12.788.268 

  
Costos m2  €/u. € 
Urb. vials 3.545 110 389.950 
Mov. Terres / Arranjament solars 23.634 8 189.072 
Enderrocs 500 30 15.000 
Urbanització espais lliures urbans 4.727 65 307.255 
Aparcaments 750 5.750 4.312.500 
Total costos urbanització     5.213.777 
Gestió (12%)     625.653 
Indemnitzacions 500 288 144.000 
Total inversió     5.983.430 
Total amb cost financer 1,06 6.342.436 

  
Diferència aprofitaments - costos     6.445.832 
Benefici (20%)     1.289.166 
Valor residual del sol     5.156.665 
Repercussió sobre sol privat 23.634   218 
    

 



 143

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMU-12 Entorns Col·legi Gaziel 
  

Aprofitaments m2 €/u. € 
Habitatge Lliure 9.241 794 7.333.420 
Habitatge Protegit 2.640 199 524.106 
Habitatge Concertat 1.320 408 538.601 
Activitats Econòmiques 0 376 0 
Aparcaments 0 6.000 0 
Total aprofitament     8.396.126 
10% Ajuntament     839.613 
Total aprofofitament Privat     7.556.514 

  
Costos m2  €/u. € 
Urb. Vials 1.797 110 197.670 
Mov. Terres / Arranjament solars 3.090 8 24.716 
Enderrocs 1.800 30 54.000 
Urbanització espais lliures urbans 3.707 65 240.955 
Aparcaments 0 5.750 0 
Total costos urbanització     517.341 
Gestió (12%)     62.081 
Indemnitzacions activitats 1.200 900 1.080.000 
Indemnitzacions construccions 600 288 172.800 
Total inversió     1.832.222 
Total amb cost financer 1,06 1.942.155 

  
Diferència aprofitaments – costos     5.614.359 
Benefici (20%)     1.122.872 
Valor residual del sol     4.491.487 
Repercussió sobre sol privat 11.881   378 
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SMU-15 Carretera de Tossa  
  

Aprofitaments m2 €/u. € 
Habitatge Lliure 2.400 794 1.905.600 
Habitatge Protegit 480 199 95.520 
Habitatge Concertat 240 408 97.920 
Activitats Econòmiques 0 376 0 
Aparcaments 0 6.000 0 
Total aprofitament     2.099.040 
10% Ajuntament     209.904 
Total aprofofitament Privat     1.889.136 

  
Costos m2  €/u. € 
Urb. vials 2.755 110 303.050 
Mov. Terres / Arranjament solars 5.500 8 44.000 
Enderrocs 0 30 0 
Urbanització espais lliures urbans 0 65 0 
Aparcaments 0 5.750 0 
Total costos urbanització     347.050 
Gestió (12%)     41.646 
Total inversió     388.696 
Total amb cost financer 1,06 412.018 

  
Diferència aprofitaments - costos     1.477.118 
Benefici (20%)     295.424 
Valor residual del sol     1.181.694 
Repercussió sobre sol privat 3.000   394 
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SMU-16 Cala Sants 
  

Aprofitaments m2 €/u. € 
Habitatge Lliure 37.640 980 36.887.200 
Habitatge Protegit 5.711 199 1.133.691 
Habitatge Concertat 1.939 408 791.112 
Activitats Econòmiques 19.110 550 10.510.500 
Aparcaments 1.500 6.000 9.000.000 
Total aprofitament     58.322.503 
10% Ajuntament     5.832.250 
Total aprofofitament Privat     52.490.252 

  
Costos m2  €/u. € 
Urb. vials 6.823 110 750.503 
Mov. Terres / Arranjament solars 31.840 8 254.720 
Enderrocs 18.697 30 560.910 
Urbanització espais lliures urbans 4.549 65 295.685 
Aparcaments 1.500 5.750 8.625.000 
Construcció habitatges reallotjats 9.100 600 5.460.000 
Total costos urbanització     15.946.818 
Gestió (12%)     1.913.618 
Indemnitzacions construccions 10.600 288 3.052.800 
Indemnitzacions activitats     9.000.000 
Total inversió     20.913.236 
Total amb cost financer 1,12 23.422.824 

  
Diferència aprofitaments - costos     29.067.428 
Benefici (20%)     5.813.486 
Valor residual del sol     23.253.943 
Repercussió sobre sol privat 58.800   395 
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SMU-20 Plaça del Sol 
  

Aprofitaments m2 €/u. € 
Habitatge Lliure 4.000 794 3.176.000 
Habitatge Protegit 0 199 0 
Habitatge Concertat 0 408 0 
Activitats Econòmiques 0 550 0 
Aparcaments 115 6.000 690.000 
Total aprofitament     3.866.000 
10% Ajuntament       
Total aprofofitament Privat     3.866.000 

  
Costos m2  €/u. € 
Urb. Vials 0 110 0 
Mov. Terres / Arranjament solars 0 8 0 
Enderrocs 1.500 30 45.000 
Urbanització espais lliures urbans 2.000 65 130.000 
Aparcaments 115 5.750 661.250 
Total costos urbanització     836.250 
Gestió (12%)     100.350 
Construcció habitatges reallotjats 490 600 294.000 
Indemnitzacions construccions 1.500 288 432.000 
Indemnitzacions activitats 1.000 350 350.000 
Total inversió     2.012.600 
Total amb cost financer 1,06 2.133.356 

  
Diferència aprofitaments – costos     1.732.644 
Benefici (20%)     346.529 
Valor residual del sol     1.386.115 
Repercussió sobre sol privat 4.000   347 
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SMU-21 Plaça del Puig 
  

Aprofitaments m2 €/u. € 
Habitatge Lliure 2.520 794 2.000.880 
Habitatge Protegit 0 199 0 
Habitatge Concertat 280 408 114.240 
Activitats Econòmiques 0 550 0 
Aparcaments 0 6.000 0 
Total aprofitament     2.115.120 
10% Ajuntament     0 
Total aprofofitament Privat     2.115.120 

  
Costos m2  €/u. € 
Urb. vials 0 110 0 
Mov. Terres / Arranjament solars 0 8 0 
Enderrocs 1.400 30 42.000 
Urbanització espais lliures urbans 1.317 65 85.605 
Aparcaments 0 5.750 0 
Total costos urbanització     127.605 
Gestió (12%)     15.313 
Indemnitzacions construccions 1.400 288 403.200 
Indemnitzacions activitats 800 350 280.000 
Total inversió     826.118 
Total amb cost financer 1,06 875.685 

  
Diferència aprofitaments - costos     1.239.435 
Benefici (20%)     247.887 
Valor residual del sol     991.548 
Repercussió sobre sol privat 2.800   354 
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SMU-21 Plaça de la Biblioteca 
  

Aprofitaments m2 €/u. € 
Habitatge Lliure 2.790 794 2.215.260 
Habitatge Protegit 0 199 0 
Habitatge Concertat 310 408 126.480 
Activitats Econòmiques 0 550 0 
Aparcaments 0 6.000 0 
Total aprofitament     2.341.740 
10% Ajuntament     0 
Total aprofofitament Privat     2.341.740 

  
Costos m2  €/u. € 
Urb. Vials 0 110 0 
Mov. Terres / Arranjament solars 0 8 0 
Enderrocs 1.550 30 46.500 
Urbanització espais lliures urbans 957 65 62.205 
Aparcaments 0 5.750 0 
Total costos urbanització     108.705 
Gestió (12%)     13.045 
Indemnitzacions construccions 2.000 288 576.000 
Indemnitzacions activitats 800 350 280.000 
Total inversió     977.750 
Total amb cost financer 1,06 1.036.415 

  
Diferència aprofitaments – costos     1.305.325 
Benefici (20%)     261.065 
Valor residual del sol     1.044.260 
Repercussió sobre sol privat 2.800   373 
    

 



 149

 
 

SUD-01a Cubells 
  

Aprofitaments m2 €/u. € 
Activitats Econòmiques 18.182 135 2.454.570 
Total aprofitament     2.454.570 
10% Ajuntament     245.457 
Total aprofofitament Privat     2.209.113 

  
Costos m2  €/u. € 
Urb. vials 8.064 110 887.040 
Mov. Terres / Arranjament solars 30.781 8 246.248 
Enderrocs 0 30 0 
Tractament espais rurals 10.506 1 10.506 
Total costos urbanització     1.143.794 
Gestió (12%)     137.255 
Total inversió     1.281.049 
Total amb cost financer 1,06 1.357.912 

  
Diferència aprofitaments - costos     851.201 
Benefici (20%)     170.240 
Valor residual del sol     680.961 
Repercussió sobre sol privat1 18.182   37 

 
SUD-01b Cubells 

  
Aprofitaments m2 €/u. € 
Activitats Econòmiques PB 26.181 135 3.534.435 
Activitats Econòmiques PP 19.528 95 1.855.160 
Total aprofitament     5.389.595 
10% Ajuntament     538.960 
Total aprofofitament Privat     4.850.636 

  
Costos m2   € 
Urb. vials 7.000 110 770.000 
Mov. Terres / Arranjament solars 35.523 8 284.184 
Enderrocs 0 30 0 
Tractament espais rurals 102.107 1 102.107 
Total costos urbanització     1.156.291 
Gestió (12%)     138.755 
Total inversió     1.295.046 
Total amb cost financer     1.372.749 

  
Diferència aprofitaments - costos     3.477.887 
Benefici (20%)     695.577 
Valor residual del sol     2.782.309 
Repercussió sobre sol privat 45.710   61 

                                                 
1 El SUD-01 ha estat específicament dissenyat per al manteniment de les activitats existents en el sector. 
Es tracta d’un sector on el cost del sòl seria nul, ja que està pensat perquè els actuals propietaris el 
desenvolupin. És per això que el valor residual del sòl és inferior al del SUD-01b.   
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INFORMES D’ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
 

 
INF. 1 
Organisme: Serveis de Costes de la Generalitat de Catalunya 
Data sol·licitud: 15 de març de 2005  
Data recepció informe: 1 de juny de 2005. 
 
Síntesi de l’informe: 

• Incloure en la normativa la regulació del domini públic maritimoterrestre, així com la 
regulació de la zona de servitud de protecció. 

• Incloure en els plànols d’ordenació els límits del Domini Públic Marítimo-Terrestre i de la 
Zona de Servitud de Protecció, d’acord amb els plànols que l’informe adjunta.  

 
Esmenes realitzades a la documentació del POUM:  
S’inclou en el capítol V de la normativa la regulació del DPMT i de la zona de servitud de 
protecció, i es grafien els límits en els plànols d’ordenació. 
 
 
INF. 2 
Organisme: Direcció General de Carreteres 
Data sol·licitud: 15 de març de 2005  
Data recepció informe: no consta que s’hagi emès l’informe 
 
 
INF. 3 
Organisme: Secretaria General de Cultura 
Data sol·licitud: 15 de març de 2005  
Data recepció informe: 2 d’agost de 2005. 
 
Síntesi de l’informe: 
La Secretaria General de Cultura informa exclusivament sobre les modificacions del POUM que 
afecten el patrimoni cultural.  
 
 
INF. 4 
Organisme: Departament de Medi Ambient 
Data sol·licitud: 15 de març de 2005  
Data recepció sol·licitud informació complementària: 9 de juny de 2005. 
 
Informació complementària sol·licitada: 
Concreció de les característiques ambientals i dels efectes sobre el medi dels sectors SUD-01, 
SUD-02, SUD-03, SUD-04, SUD-05, SUD-11, SUD-12, SUD-13 i PA-02. 
 
Data tramesa informació complementària: 21 de juliol de 2005 
Data recepció informe: no consta que s’hagi emès l’informe 
 
 
INF. 5 
Organisme: Direcció General de Ports i Transports 
Data sol·licitud: 15 de març de 2005  
Data recepció informe: 20 de juny de 2005 
 
Síntesi de l’informe: 
El criteri d’aquesta direcció general és sol3licitar que els POUM incorporin un estudi de 
mobilitat. 
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Esmenes realitzades a la documentació del POUM:  
S’amplia la informació sobre la mobilitat a Sant Feliu continguda en el POUM. 
 
 
INF. 6 
Organisme: Secretaria General d’Educació 
Data sol·licitud: 15 de març de 2005  
Data recepció informe: 9 de juny de 2005. 
 
Síntesi de l’informe: 

• Qualificar en els plànols d’ordenació els actuals centres docents com equipaments 
educatius. 

• Preveure dos solars d’un mínim de 6.000 m2 per a futurs centres docents. 
 
Esmenes realitzades a la documentació del POUM:  
Es qualifiquen com a equipaments educatius els centres docents ressenyats en l’informe.  
 
 
INF. 7 
Organisme: Secretaria de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
Data sol·licitud: 15 de març de 2005  
Data recepció informe: 4 de juliol de 2005. 
 
Síntesi de l’informe: 
Recull la legislació sobre telecomunicacions relacionada amb el planejament municipal. 
 
 
INF. 8 
Organisme: Serveis Territorials de Comerç, Turisme i Consum 
Data sol·licitud: 15 de març de 2005  
Data recepció informe: 4 de juny de 2005. 
 
Síntesi de l’informe: 
Ajustar la definició de l’ús comercial a la recomanada per la Direcció General de Comerç. 
Recull la legislació sobre activitat comercial relacionada amb le planejament municipal. 
 
Esmenes realitzades a la documentació del POUM:  
S’ajusta la normativa a les recomanacions de l‘informe. 
 
 
INF. 9 
Organisme: Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente 
Data sol·licitud: 15 de març de 2005  
Data recepció informe: 19 d’agost de 2005. 
 
Síntesi de l’informe: 

• Incloure en els plànols d’ordenació els límits del Domini Públic Marítimo-Terrestre i de la 
Zona de Servitud de Protecció, d’acord amb els plànols que l’informe adjunta.  

• Les edifcacions al llarg del Passeig Rius i calvet afectades per la zona de servitud del 
Domini Públic Marítimo Terrestre requereixen un Pla Especial que s’ajusti a la disposició 
trnasitòria tercera de la Llei de Costes.  

 
Esmenes realitzades a la documentació del POUM:  
Es grafien en els plànols d’ordenació els límits del Domini Públic Marítimo-Terrestre i de la seva 
zona de servitud. 
Es defineix un nou Sector de Millora Urbana (SMU – Rius i Calvet) amb l’objectiu de realitzar el 
pla d’ordenació volumètrica requerit per la Llei de Costes.  
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INF. 10 
Organisme: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Data sol·licitud: 15 de març de 2005  
Data recepció informe: 26 d’agost de 2005. 
Data de recepció d’un segon informe relatiu al Catàleg de Masies: 17 d’octubre de 2005  
 
Síntesi dels informes: 

• Incloure en la normativa una referència explícita a les competències del Departament. 
• No prohibir la ramaderia intensiva. 
• Incloure en la memòria del Catàleg de Masies una referència a les competències del 

Departament en relació a la segregació de finques rústiques.  
 
Esmenes realitzades a la documentació del POUM:  
Es modifica la normativa i la memòria del Catàleg de Masies d’acord amb els informes. 
 
 
INF. 11 
Organisme: Serveis Territorials de Comerç, Turisme i Consum 
Data sol·licitud: 15 de març de 2005  
Data recepció informe: 1 de juliol de 2005. 
 
Síntesi de l’informe: 
La implantació d’activitats turístiques en alguna de les masies del Catàleg requerirà un informe 
favorable del Departament de Turisme. 
 
 
INF. 12 
Organisme: Agència Catalana de l’Aigua 
Data sol·licitud: 15 de març de 2005  
Data recepció informe: no consta que s’hagi emès l’informe 
 
 
INF. 13 
Organisme: Subdelegació del Govern a Girona 
Data sol·licitud: 15 de març de 2005  
Data recepció informe: no consta que s’hagi emès l’informe 
 
 
INF. 14 
Organisme: Delegació d’Economia i Hisenda a Girona 
Data sol·licitud: 15 de març de 2005  
Data recepció informe: no consta que s’hagi emès l’informe 
 
 
INF. 15 
Organisme: Serveis Territorials d’Urbanisme 
Data sol·licitud: 15 de març de 2005  
Data recepció informe: no consta que s’hagi emès l’informe 
 
 


