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MEMÒRIA

A1).ASPECTES GENERALS

1. Objecte
L’objecte de la present modificació és definir les condicions d’ordenació del sector Cala
Sants, segons l’àmbit delimitat en el vigent POUM de Sant Feliu de Guíxols, atès que,  a
l’acord d’aprovació definitiva del POUM, van quedar excloses expressament les
determinacions relatives a aquest sector.

2. Promoció
Correspon a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols la promoció del present expedient, la
redacció del qual és a càrrec de l’arquitecte Joan Albesa, arquitecte assessor de
planejament urbanístic de l’Àrea d’Urbanisme de l’ajuntament.

3. Àmbit de l’actuació
L’àmbit d’actuació del present expedient comprèn el conjunt de les finques que quedaven
incloses a la delimitació del sector de millora urbana Cala Sants (SMU-16) tal com ho
preveia el vigent POUM, així com algunes finques o parts de finques de l’entorn d’aquest
àmbit, que formen una recinte de forma sensiblement triangular, delimitat al sud pel
carrer de Colom, considerant la continuació de la seva directriu fins el penya-segat, al
nord-oest per la carretera de Palamós, des del Passeig i la Baixada dels Guíxols fins al
carrer d’Alvarez de Castro, i al nord-est pels darreres de les finques de la mateixa
carretera de Palamós i pel desnivell del penya-segat.
La superfície aproximada de l’àmbit d’actuació és de 4’60ha.
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4. Contingut
La present modificació del POUM està formada pels documents següents:
MEMÒRIA
A1).ASPECTES GENERALS

1. Objecte
2. Promoció
3. Àmbit de l’actuació
4. Contingut
5. Marc legal

A2).MEMÒRIA INFORMATIVA
6. Aspectes generals.
7. Antecedents urbanístics.

7.1. El Pla General de 1985
7.2. El text refós del Pla General de 1999
7.3. Les propostes de l’INCASOL (1999-2001)
7.4. La proposta del POUM 2006

8. Edificacions i activitats existents.
8.1. Aspectes generals
8.2. Consideracions en relació a l’edifici Joan Ier
8.3. Consideracions en relació al reallotjament.
8.4. Consideracions en relació a les naus industrials d’interès patrimonial.

9. L’estructura de la propietat
10. Planejament vigent i/o normativa de referència.

10. 1. Planejament vigent.
10. 2. Altres referències

A3). MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA DE L’ORDENACIÓ
11. Consideracions generals

11. 1. El marc general
11. 2. L’estratègia del POUM
11. 3. Els nous criteris d’actuació.

12. Objectius de la proposta
12.1. El marc urbanístic
12.2. Objectiu general
12.3. Objectius específics

13. Criteris generals de l’actuació
14. Justificació i descripció general de la proposta.

A4). MEMÒRIA AMBIENTAL
A5). MEMÒRIA SOCIAL
A6)  AGENDA
A.7) MEMÒRIA ECONÒMICA

1. INTRODUCCIÓ
2. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA.
3. AVALUACIÓ ECONÒMICO- FINANCERA

ANNEXES A LA MEMÒRIA
A1. FOTOGRAFIES
A2. ORDENACIÓ INDICATIVA
A2.Ordenació i solució adoptada

A2.1. En relació a l’estructura viària.
A2.2. En relació a l’aparcament.
A2.3. En relació a la plaça i l’espai central
A2.4. En relació als usos generals.
A2.5. En relació a l’edificació
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NORMATIVA URBANÍSTICA
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Art. 1. Abast.
Art.2. Contingut.
Art.3. Caràcter.

TÍTOL II. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES
Art. 4. Modificació de l’article 198 de les NNUU del POUM.
Art. 5  Modificació fitxa 196 del Catàleg

PLÀNOLS
1. Plànol d’informació: SITUACIÓ I ORTOFOTO
2. Plànol d’informació: ORDENACIO SEGONS P.O.U.M. 2006
3. Plànol d’informació: ORDENACIO SEGONS PLA GENERAL 1999
4. Plànol d’informació: ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT I EDIFICACIONS EXISTENTS.
5. Plànol de proposta: ORDENACIO SEGONS MODIFICACIÓ DEL P.O.U.M.
6. Plànol comparatiu:  ÀMBITS DEL SECTOR SG.ORDENACIÓ VIGENT I PROPOSTA MP.
P.O.U.M.

5. Marc legal
El marc legal de referència és el DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010),
consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 6077, de 29.2.2012) i per la Llei
7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres (DOGC 5931, de 29.7.2011).
En el mateix sentit, és d’aplicació DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme.(DOGC núm. 4682, de 24 de juliol de 2006).
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A2).MEMÒRIA INFORMATIVA

6. Aspectes generals.
L’aprovació definitiva del POUM de Sant Feliu de Guíxols, segons acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona, de 4 de juliol de 2006 (DOGC núm 4678, de
18/07/2006), va excloure expressament les determinacions que feien referència al sector
de millora urbana SMU-16 Cala Sants, fins que no s’aportés un nou estudi econòmic
financer que justifiqués la viabilitat de la inclusió de l’edifici Joan Ier al sector.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 20 de abril de 2006, va
adoptar, entre d'altres, l'acord següent:
1.Aprovar definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal, promogut i tramès per
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, excepte les determinacions que fan referència al
sector de millora urbana SMU16 Cala Sants, fins que s'aporti un nou estudi econòmic
financer que justifiqui la viabilitat de la inclusió de l'edifici Joan I al sector.

Per tal de donar compliment a aquest requeriment, l’Ajuntament va elaborar un informe-
estudi de viabilitat que, una vegada aprovat pel ple de 27 de febrer de 2007, fou tramés
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona que no el va considerar adequat per
justificar la inclusió de l'edifici Joan I al sector i, per tant, l’ordenació prevista pel POUM a
l’àmbit del SMU-16 “Cala Sants” va quedart en suspens.
En aquestes circumstàncies, cal entendre que resten vigents, i són d’aplicació, les
determinacions del planejament vigent abans del POUM, és a dir del Pla General
d’Ordenació Urbana de l’any 1985, amb la normativa i altres determinacions
corresponents al text refós aprovat definitivament l’any 1999.

En aquests moments, l’Ajuntament ha plantejat nous criteris d’actuació pel sector de
Cala Sants de manera que, tot mantenint l’estratègia fixada a la memòria del POUM,
n’exclou del seu àmbit l’edifici Joan Ier, entre d’altres aspectes.
L’estratègia general del POUM, pel que fa al SMU-16 CALA SANTS, queda recollida a la
seva memòria i, més concretament, a la seva Agenda quan, a l’establir les prioritats
d’actuació,inclou aquest sector dins l’estratègia general del que anomena Noves
Centralitats.
Concretament, a l’Agenda del Pla es diu:

El desenvolupament d’aquests àmbits permetrà implementar un dels objectius
fonamentals del fonamentals del POUM: dotar Sant Feliu de tres àrees de
centralitat potents i estratègicament ubicades que actuïn com a motors de la
dinamització del municipi.
Cala Sants, conjuntament amb la transformació del port, pot esdevenir el nou
centre de Sant Feliu per al segle XXI. (...)

I  a la Memòria del Pla es diu:
VI.2 Les Portes de Sant Feliu: nous centres urbans
La revitalització de Sant Feliu de Guíxols és l’objectiu de referència del POUM. I la
proposta d’impulsar àrees de centralitat situades en àmbits estratègics de la ciutat
és clau a l’hora d’assolir aquest objectiu. Aquestes àrees de centralitat estan
pensades com a pols atractors i motors dinàmics a l’interior de la ciutat. La
densitat, la intensitat d’ús i la barreja d’activitats (residència, activitats comercials
i terciàries, equipaments públics...) són els ingredients d’aquests centres urbans.
El POUM defineix tres grans sectors com a àrees de nova centralitat. I els
anomena Portes, ja que se situen precisament en els principals punts d’accés a
Sant Feliu.
L’àmbit de Cala Sants constitueix probablement la peça urbana més important que
queda per desenvolupar a Sant Feliu. Situada en un punt clau de l’estructura
viària, a l’arribada de la carretera de Palamós i dels eixos longitudinals dels
carrers Indústria i Gravina, i emplaçada davant el port i al final del passeig
marítim, el seu potencial urbanístic és màxim. El POUM defineix un sector de
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millora urbana amb unes condicions que afavoreixin la transformació de l’àmbit en
aquesta nova gran centralitat de Sant Feliu(...)

7. Antecedents urbanístics.
Amb la finalitat de tenir la màxima informació, es recullen els antecedents de l’ordenació
urbanística d’aquest sector:

7.1. El Pla General de 1985
El Pla General de 1985 plantejava un ambiciós objectiu de creació d’una plaça porxada
oberta al moll de Cala Sants de manera que

“(...)elimini aquest sector cec del front de mar de la ciutat i, a la vegada,
preveure-hi un equipament públic”; per aquesta plaça pública es preveia un
estàndard de cessió del 25%.

En aquest mateix sentit es preveia que el futur P.E. determinaria la façana obligada per a
tota l’edificació de la plaça.

En el gràfic adjunt es recull l’esquema
del PG-85 amb la posició de l’esmentada
plaça, a cavall entre el passeig i el port.
Pel que fa a l’ordenació dels espais
restants del sector, es mantenien els
carrers ja existents així com el traçat de
la Volta de l’Ametller
En aquest esquema, la nova plaça i els
edificis que la conformaven (amb la
voluntat explicita de recollir també
l’edifici de Joan Ier) apareixien com una
proposta aïllada, al marge de la resta del
sector; així, per exemple, l’eix del carrer
de la Indústria acabava a la façana
posterior de la plaça, a la qual hi accedia
per la planta baixa de la nova edificació.

7.2. El text refós del Pla General de 1999
A les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana, segons l’actualització
aprovada definitivament per la CPU en data 16 de juny de 1999, es recollia el mateix
objectiu que ja s’esmentava l’any 1985, de creació d’una plaça pública porxada oberta al
moll de Cala Sants.
De tota manera, al contrari del què
figurava al PGOU-85, en els plànols
d’ordenació de l’any 1999 no s’hi
detallava la proposta concreta.
En el gràfic adjunt es recull l’esquema
del PG-99 amb la posició dels edificis
previstos i amb la indefinició dels espais
situats al sud del sector.
L’estructura viària s’organitzava a partir
de la prolongació del carrer Indústria,
sobre el que confluïen els altres carrers
previstos i es mantenia el traçat de la
Volta de l’Ametller.

7.3. Les propostes de l’INCASOL (1999-2001)
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Per part de l’Institut Català del Sòl, en col·laboració amb l’Ajuntament, es van efectuar
diferents estudis i propostes d’ordenació del sector.
La que figura en el gràfic adjunt
correspon a la darrera d’aquestes
propostes, a l’any 2011.
Es ressalta la modificació del traçat de la
carretera de Sant Pol, buscant  la
directriu del Passeig, dividint el sector en
dos àmbits diferenciats: al nord, amb la
localització concentrada de les noves
edificacions, i al sud, amb la formació
d’una gran àrea d’espai lliure a l’entorn
de l’edifici Joan Ier.

7.4. Les propostes del POUM 2006
La diferència més significativa de la proposta del POUM-2006, segons el document
aprovat provisionalment per l’Ajuntament, respecte les anteriorment comentades
consistia en la inclusió de l’edifici Joan Ier, situat a la primera línia de mar, dins l’àmbit
del sector, l’enderrocament del qual formava part de les seves obligacions urbanístiques.

En el gràfic adjunt s’assenyala una
ordenació que servia de base per definir
la proposta del POUM.
Aquesta proposta, amb una estructura
viària semblant en molts aspectes a la
del PG-99, modificava substancial- ment
l’accés cap a la carretera Sant Pol que es
desplaçava fins .a la vialitat del port,
resultant un tram de difícil execució pel
seu elevat pendent.
L’aspecte més significatiu era la formació
d’un nou edifici, amb forma d’U, definint
una plaça pública oberta al port, a l’espai
resultant de la substitució de l’edifici
Joan Ier.
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L’estudi de viabilitat d’octubre de 2006
es basava en un croquis de l’actuació
totalment diferent d’ante- riors versions
en el qual, tot mantenint l’accés principal
al sector a través de la perllongació del
carrer de la Indústria, plantejava uns
traça de la carretera de Sant Pol fins la
carretera de Palamós en paral·lel al
penya-segat i una organització de
l’edificació en blocs aïllats de set plantes,
illes tancades de cinc plantes i edificis
arrenglerats de dues plantes, d’acord
amb l’esquema que s’adjunta.

Més enllà de les solucions concretes plantejades i del punt de partida d’incloure
l’enderroc de l’edifici Joan Ier, i les oportunes compensacions, com una de les obligacions
del sector (la viabilitat del qual no va estar accepta per la Comissió Territorial
d’Urbanisme) , en una o altra proposta hi havia aspectes discutibles i, en part, no resolts,
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com en la mateixa continuïtat de la carretera de Sant Pol (amb problemes de traçat i
pendent), o en l’organització dels espais edificats (tant pel que fa a la pròpia trama viària
o a les diferents tipologies plantejades) o en la distribució i caràcter dels espais públics, o
en el respecte i protecció dels elements patrimonials catalogats.

8. Edificacions i activitats existents.

8.1. Aspectes generals
A l’àmbit objecte de la present modificació, dins els límits del SMU-16 definit en el POUM,
existeixen diferents edificacions, activitats i instal·lacions amb situacions i circumstàncies
diverses, que caldrà tenir present a l’hora d’establir-ne la nova ordenació.
Basant-se en la compatibilitat d’aquestes preexistències en relació amb les
determinacions de la present modificació, es preveu un reajustament dels límits del nou
sector SMU-16 CALA SANTS en relació a l’ordenació anterior, excloent d’aquest àmbit
aquelles finques que tindran la consideració de sòl urbà consolidat.
Es tracta, en primer lloc, de l’edifici Joan Ier i de les finques del carrer del Comerç, en el
tram entre el carrer Trafalgar i la carretera de Palamós.
Per contra, restaran a l’interior del nou àmbit del SMU.-16 diverses edificacions,
instal·lacions i activitats; algunes d’aquestes edificacions tenen un ús residencial, mentre
que en d’altres l’ús és l’industrial o de serveis.
La major part d’aquests edificis i de les activitats corresponents, amb l’excepció de les
antigues naus industrials que es cataloguen, no són compatibles amb les determinacions
del nou planejament i, per tant, hauran d’enderrocar-se o suprimir-se; correspondrà, en
tot cas, al Projecte de Reparcel·lació preveure les corresponents indemnitzacions

8.2. Consideracions en relació a l’edifici Joan Ier
D’acord amb les directrius municipals, i a diferència del que es determinava en el POUM
aprovat provisionalment, la nova proposta del sector Cala Sants exclou l’edifici Joan Ier
del seu àmbit i, per tant, no formaran part de les càrregues del sector els costos
corresponents a les indemnitzacions, enderrocs, reallotjaments,...
Tanmateix, seguint els criteris esmentats a l’inici d’aquest apartat, es proposa que la
nova ordenació del sector no impedeixi que, si en un futur es donessin unes
determinades circumstàncies, avui difícilment previsibles, fos possible replantejar,
totalment o parcialment, el volum actual de l’edifici Joan Ier en unes condicions de
localització similars.
En tot cas, més enllà dels aspectes exposats als punts anteriors, cal tenir present que es
tractaria d’una operació que requeriria d’una important inversió que, ara per ara, no
sembla plantejable.

8.3. Consideracions en relació al reallotjament.
En relació als edificis d’habitatges que no són compatibles amb les determinacions del
nou planejament, el desenvolupament del sector haurà de tenir en consideració, el dret
de reallotjament que correspongui, tal com es fixa a la Llei d’Urbanisme i  al seu
Reglament i tal com es recull a la normativa del present expedient.
A l’ordenació indicativa que figura com Annexe 2 d’aquesta memòria es preveu la
formació d’un petit bloc d’habitatge de PB+3PP, amb una extensió en planta d’uns
270m2, i un sostre total de 1.078m2st; aquest bloc es situa a l’angle sud- est de la nova
plaça, a la cantonada entre el tram final del carrer E i la carretera de Sant Pol.
Aquest bloc es proposa per al reallotjament de les persones afectades que en tinguin
dret; en aquest sentit, la finca on se situaria, així com la construcció de l’edifici
corresponent constituirien càrregues expresses del planejament.
D’altra banda la nova edificació es construiria i es podria habitar de manera prèvia a
l’enderrocament de les cases afectades.

8.4. Consideracions en relació a les naus industrials d’interès patrimonial.
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El Catàleg del patrimoni arquitectònic del POUM inclou a la fitxa 196 les Naus Castelló
com a conjunt de naus aïllades, testimoni de l’ús industrial del sector.

L’objecte de la protecció és “la integritat d’una de les naus perquè pugui servir com a
fidel exemple d’una tradició industrial d’orígens modernistes molt lligada al municipi”.
Pel que fa a l’entorn es diu: “caldrà respectar uns mínims de protecció en l’espai lliure
immediatament adjacent que permeti una correcta i completa comprensió de l’edifici
protegit”.
En el plànol de la fitxa del catàleg hi figura, de manera errònia, un emplaçament que no
es correspon a cap d’aquestes naus.

Es tracta de quatre naus, de diferent
mides i situació que responen a les
característiques tipològiques esmentades
al catàleg.
A la present modificació del POUM es
proposa el manteniment íntegre de dues
d’aquestes naus juntament amb el carrer
situat entre elles, ajustant la fitxa a
aquesta nova situació, amb la voluntat
de configurar un àrea d’usos col·lectius
que sigui un focus d’atracció pel sector i
pel conjunt del municipi, a la vegada que
presideix l’espai central i la nova plaça.
En aquest sentit, a la normativa
d’aquesta MPOUM, es recull la
modificació de la corresonent fitxa del
Catàleg.

9. L’estructura de la propietat
A l’àmbit del sector Cala Sants, segons la nova delimitació proposada, hi ha un total de
vint-i-nou finques cadastrals. Aquestes vint-i-nou finques es corresponen amb un total de
vint-i-dos titulars diferents, ja que en alguns casos hi ha propietaris que són titulars de
més d‘una finca.

En general la propietat està molt fragmentada; la finca de major superfície representa
aproximadament un 14% del total i, del conjunt de les finques, només n’hi ha quatre que
tenen un percentatge de participació superior al 10% aquestes finques i, en conjunt,
representen un total del 49,29% respecte la superfície de les finques particulars
aportades i un 40,56% del total de la superfície del sector.
D’altra banda només hi ha dos propietaris més amb finques la superfície de les quals està
per sobre el 5% de participació.
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Considerant globalment la superfície de les fiques de titularitat del conjunt dels 6
propietaris esmentats anteriorment , s’obté un percentatge del 62,40% respecte la
superfície de les finques inicials i del 51,35% en relació a la superfície total del sector.

10. Planejament vigent i/o normativa de referència.

10. 1. Planejament vigent.
El planejament vigent a Sant Feliu de Guíxols és el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal
(POUM)  aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data
de 20 d’abril de 2006 (DOGC núm. 4678, de 18/97/2006).

Tanmateix, com ja s’ha dit en altres punts de la present memòria, pels àmbits inclosos a
la present modificació, serà d’aplicació les previsions i la normativa de l’anterior Pla
General.

En aquest sentit, la normativa del Text Refós del Pla General de 1999 estableix les
següents determinacions.
En relació al sector Cala Sants, el Pla l’inclou en un dels  àmbits de planejament especial
amb l’objectiu de desenvolupar previsions que requereixen d’un major grau de detall i
desenvolupament que el fixat amb caràcter general pel PG.

Les condicions del PE Cala Sants, són:

Art. 100.5 - PE- CALA SANTS
1. OBJECTIUS.
Crear una plaça pública porxada oberta al moll de Cala Sants que elimini aquest
sector cec del front de mar de la ciutat i preveure un equipament públic.
2. ÀMBIT.
El delimitat als plànols del Pla General.
3. APROFITAMENT URBANÍSTIC.
Coeficient d’edificabilitat brut per a l’equipament : 0,40 m2/m2
Coeficient d’edificabilitat brut per habitatge : 1,50 m2/m2
Densitat d’habitatges bruta : 75 hab/ha
4. ESTANDARS.
Sistema d’equipament públic : 10%
Plaça pública : 25%
5. CONDICIONS PARTICULARS
El P.E. determinarà la façana obligada per a tota l’edificació de la plaça.
L’edificació que faci esquena a la del carrer de la Baixada dels Guíxols tindrà en
conta l’impacte visual que crearà sobre aquest front edificat.
La plaça, a mé,s es connectarà a traves de passos coberts amb les vies de l’entorn.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d’actuació serà el de cooperació.
Normes urbanístiques 100

En relació a l’edifici Joan Ier, el Pla el considera dins el sòl urbà, i el qualifica amb la clau
12a), Zona d'Edificis d'Apartaments i Hotels (sub- zona a).
Al mateix temps, el PGOU preveu una afectació parcial de l’edifici per al reajustament de
l’alineació del carrer de Colom.

Les condicions de la zona (Clau 12) i sub-zona (Clau 12a), són:
Art. 95 - Zona d'Edificis d'Apartaments i Hotels (Clau 12)
1. DEFINICIÓ.
Aquesta zona ordena els edificis aïllats que no segueixen necessàriament directrius de carrer.
2. SUBZONES.
S'estableixen les subzones següents: Subzona a , clau 12 a., Subzona b , clau 12 b i Subzona c , clau
12 c

3. CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ
12a, 12b i 12c : Parcel·la mínima 1000 m2. Front mínim de parcel·la 20 m.
4. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ. (12a, 12b)



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

M.P.O.U.M. SECTOR CALA SANTS I ENTORN (aprovació provisional)10

Tipus d’ordenació Edificació aïllada
Densitat màxima d'habitatges un per cada 100 m2 construïts
Paràmetres referits a la parcel·la
Edificabilitat neta 0,80 m2 st /m2 sòl
Ocupació màxima 40% de la parcel·la
Separacions mínimes: la línia de façana de l'edifici es disposarà obligatòriament seguint una alineació
paral·lela a la del carrer, situada a 5m. d'aquesta; la separació mínima a la resta de llindars serà la
meitat de l'alçada de l'edifici i com a mínim de tres metres; la separació entre diferents edificis d’una
parcel·la serà igual o superior a l’alçada del més alt
Espai lliure: serà ajardinat sense aparcament ni cap altre element que dificulti el seu ús per al lleure;
tindrà una superfície mínima de 25 m2 per habitatge, tindrà una forma sensiblement quadrada o
rectangular amb unes proporcions entre 2/1 a 1/1
Planta baixa d’acord amb l’art 41
Alçada reguladora màxima 12a = 13 m 12b =9 m (punt d’aplicació de l’alçada reguladora d’acord amb
l’art. 42).
Accés a l'edifici: un per parcel·la
Paràmetres referits a l'edificació
Nombre màxim de plantes: 12 a = pb+3pp; 12 b = pb+2pp
Alçada lliure: soterrani 2,20 m., planta baixa 2,60 m habitatge, 3,00 altres usos; planta pis 2,60 m.
Pendent màxim de la coberta 30 %
Soterranis Una planta per garatge o magatzem
Colors S’ajustarà a la gamma dels colors terrosos o verds foscos que millor s’adaptin al paisatge i a
l’entorn.
Condicions formals
La geometria dels edificis únicament pot ser de dos tipus:
a) formant blocs lineals amb una crugia màxima de 12 metres, o
b) formant torres amb dues dimensions ortogonals no superiors a 22 metres lineals
La modificació, per raons paisatgístiques, d’aquest paràmetre es podrà fer mitjançant un Estudi de
Detall
Tot projecte haurà de col·locar els edificis de manera que respectin i harmonitzin al màxim amb: a) la
topografia del terreny, posant-se majoritàriament paral·leles, a les corbes de nivell, b) a les alineacions
del carrer buscant paral·lelisme amb ell
Si l’edifici és esglaonat no es podrà estendre sobre el pendent, de manera que en comptar el nombre
de plantes corregudes i sobreposades sobre la planta amb consideració de planta baixa situada a la
part inferior de l’edifici, resulti un nombre de plantes superior al premés, al marge que algunes puguin
tenir la consideració de planta baixa.
En el cas que això succeeixi caldrà dividir l’edifici, donant compliment a les separacions entre
edificacions dintre de la mateixa parcel·la.
Paràmetres referits al carrer
Accés de vehicles S’admet una única entrada per a vehicles a cada parcel·la
Tanques Segons art 44
Xamfrans i cantonades: El traçat de xamfrans i cantonades es farà d’acord amb els articles 25 i 26 ,
excepte aquells casos en què aquests serien menors que els grafiats al Pla
5. CONDICIONS D'ÚS
Usos admesos Habitatge; Hoteler, Comercial, Oficines, Sociocultural, Docent, Restauració, Sanitari,
Recreatiu
Dotació mínima d'aparcament: un per habitatge en obra nova, i per increment en edificacions existent.

Tenint en compte les condicions d’edificació de la sub-zona Clau 12a, l’edifici Joan Ier
està en situació de volum disconforme, tota vegada que supera amb escreix els
paràmetres de densitat màxima, edificabilitat neta, ocupació màxima, alçada reguladora i
nombre màxim de plantes, apart d’altres condicions relatives a l’edificació.
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10. 2. Altres referències
Als efectes exclusivament informatius, es recull la previsió que efectuava el POUM
aprovat provisionalment en relació al sector Cala Sants.

SMU-16 Cala Sants
Objectius:
Consolidar una de les principals centralitats de Sant Feliu, aprofitant la posició estratègica de l’àmbit davant
el port, basada en la combinació d’un sòlid teixit residencial amb importants usos lúdics i comercials.
Paràmetres urbanístics:
 Superfície total de l’àmbit: 45.485 m2.
 Índex brut d’edificabilitat: 73.500 m2st/m2s..
 Usos: Com a mínim, un 8% del sostre es destinarà a usos hotelers i un 18% a usos comercials. A la resta

s’admetrà com a ús principal l’ús residencial. S’admetran també usos compatibles amb el principal.
 Densitat d’habitatges: 150hab/Ha.
 Nombre d’habitatges edificables: Un habitatge per cada 85m2de sostre destinat a habitatge lliure. Un

habitatge per cada 70m2 de sostre acollit a règim de protecció oficial o altres mesures d’estímul
d’habitatge assequible.

 Habitatges acollits a règm de proteccióo oficial: Com a mínim, l’11% del sostre destinat a habitatge.
Habitatges acollits a altres mesures d’estímul de l’habitatge assequible: com a mínim, el 10% del sostre
destinat a habitatge.

 Reserves i cessions de sòl per a sistemes: Com a mínim un 10% de la superfície total de l’àmbit es
qualificarà com espai lliure. Com a mínim un 5% de la superfície total de l’àmbit es qualificarà com
equipament. Aquest sòl correspondrà a alguna de les construccions de les antigues naus industrials que
el PMU decideixi conservar.

 Sistema d’actuació: Reparcel·lació modalitat cooperació.
 Classificació del sòl: urbà no consolidat
 Altres disposicions:

a) Serà obligatòria la construcció de 1.500 places d’aparcament soterrani. El pla de millora urbana
projectarà els aparcaments per afavorir-ne el funcionament unitari, però atenent a les parcel·les
resultants podrà preveure la construcció d’aparcaments autònoms sempre que aquests no siguin
inferiors a les 150 places. En cas que una part dels aparcaments se situï sota sòl de cessió, el
subsòl corresponent a l’aparcament podrà romandre de titularitat privada.

b) El PMU definirà la xarxa viària interior. Els principals accessos a l’àmbit de Cala Sants es
produiran des de les rotondes de la Carretera de Palamós amb els carrers de la Indústria i de
Gravina. L’accés a la carretera de Sant Feliu a Sant Pol per la costa es modificarà, suprimint
l’actual traçat (el qual arriba amb un fort desnivell a primera línia del port), per evitar que
constitueixi una barrera física i visual entre el nou barri i el port.

c) En la futura ordenació del sector es preveurà l’enderroc de l’edifici Joan I situat a primera línia de
port.
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A3). MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA DE L’ORDENACIÓ

11. Consideracions generals

11. 1. El marc general
En uns moments d’excés d’oferta i de contracció de la demanda de l’ús residencial i on,
segons diferents opinions i referències, únicament els productes immobiliaris de qualitat,
en espais dotats d’una certa singularitat, poden tenir perspectives de viabilitat futura, és
imprescindible posar en valor els aspectes singulars de Cala Sants a l’hora de plantejar-
se propostes de futur.
És en aquest sentit que caldrà basar-se en les potencialitats del propi sector- la seva
situació urbana privilegiada, la seva centralitat i el fet de trobar-se al costat del mar, en
el punt d’encontre entre el Passeig i els jardins i l’àrea del port, en un entorn de
topografia singular- dotant-lo, a més, d’elements d’interès i d’atractius propis.
Malgrat aquestes consideracions, no es pot deixar de banda el què suposa l’existència de
l’edifici Joan Ier, en quan constitueix una barrera real que limita les visuals cap al mar i
que, en part, pot condicionar el propi sector. A diferència de la previsió que figurava a
l’aprovació provisional del POUM de Sant Feliu de Guíxols, vinculant el desenvolupament
del sector a l’enderroc del Joan Ier la present proposta l’exclou de l’àmbit pels motius
que s’expliquen en aquesta memòria. De tota manera, l’ordenació proposada reserva uns
espais no edificables a l’entorn de l’esmentat edifici que, si es donessin les circumstàncies
oportunes, podrien facilitat el replantejament o la recol·locació del seu volum.

11. 2. L’estratègia del POUM
La revitalització de Sant Feliu de Guíxols és l’objectiu de referència del POUM. I la
proposta d’impulsar àrees de centralitat situades en àmbits estratègics de la ciutat és
clau a l’hora d’assolir aquest objectiu. Aquestes àrees de centralitat estan pensades com
a pols atractors i motors dinàmics a l’interior de la ciutat. La densitat, la intensitat d’ús i
la barreja d’activitats (residència, activitats comercials i terciàries, equipaments
públics...) són els ingredients d’aquests centres urbans. El POUM defineix tres grans
sectors com a àrees de nova centralitat. I els anomena Portes, ja que se situen
precisament en els principals punts d’accés a Sant Feliu.

L’àmbit de Cala Sants constitueix probablement la peça urbana més important que queda
per desenvolupar a Sant Feliu. Situada en un punt clau de l’estructura viària, a l’arribada
de la carretera de Palamós i de l’eix longitudinal del carrer Indústria i emplaçada davant
el port i al final del passeig marítim, el seu potencial urbanístic és màxim. El POUM
defineix un sector de millora urbana amb unes condicions que afavoreixin la
transformació de l’àmbit en aquesta nova gran centralitat de Sant Feliu. Es proposa que
els accessos viaris es produeixin per darrera, principalment des de la intersecció de la
carretera de Palamós amb el carrer de la Indústria. De la mateixa manera, la carretera
de Sant Pol per la costa també modificaria el seu tram final per evitar que arribi just
davant del port com en l’actualitat. Es tracta d’afavorir al màxim l’articulació i les
sinèrgies entre Cala Sants i el port. Cal, doncs, minorar l’efecte dels obstacles han actuat
com a barrera entre Cala Sants i el mar, i que han estat un dels frens principals al
desenvolupament del sector. El POUM proposa replantejar el tram final de la carretera de
Sant Pol per la costa de manera que, sense alterar als accessos actuals a les finques,
eviti la  seva arribada davant del port.
També exclou de l’àmbit del sector l’edifici Joan Ier, definint al seu entorn uns espais no
edificables de manera que, apart de donar al sector una important obertura cap al mar,
no impossibiliti que, en futur, pugui replantejar-se la volumetria del propi edifici.
D’aquesta manera, també, no s’imputa al sector una càrrega que esdevindria  inassolible
pel seu desenvolupament.
El carrer de Colom i la nova entrada dels del Passeig dels Guíxols es potenciarien com els
accessos cívics al port i a Cala Sants, plantejats com l’acabament d’un gran espai públic
que recolliria el Passeig de Guíxols, els Jardins Juli Garreta, el Fortim i el Salvament i com
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l’enllaç amb els nous espais públics del propi sector de Cala Sants. Però, més enllà de
l’ordenació dels accessos i les articulacions amb les àrees adjacents, perquè Cala Sants
pugui funcionar com a àrea de centralitat és fonamental configurar un sector de qualitat
urbana, dotat amb elements de singularitat (d’aquí la previsió d’un espai central potent
que doni personalitat al sector, l’articuli amb el seu entorn urbà i sigui un punt de
referència del municipi) on hi coexisteixin de forma equilibrada usos diversos.
La present proposta de modificació del POUM manté un important sostre residencial: amb
346nous habitatges Cala Sants esdevindrà un barri dens i vital de la ciutat on, pel fet que
un 35% del sostre total, més de 17.800m2, es destinin a l’ús hoteler i als usos
comercials i lúdics, afavorirà l’activitat i la barreja d’usos. En el mateix sentit, el
manteniment i la rehabilitació de dues de les antigues naus industrials per destinar-les a
activitats comercials i lúdiques permetrà completar aquesta major complexitat urbana,
essencial per a transformar Cala Sants en un espai de centralitat urbana.

11. 3. Els nous criteris d’actuació.
La present ordenació planteja un canvi de model en relació a l’actuació a Cala Sants que
l’Ajuntament havia previst l’any 2006 en el tràmit de l’aprovació provisional del POUM i
que no va ser acceptada per la Comissió Territorial d’Urbanisme. Amb aquest nou model
és defineixen unes condicions d’ordenació que haurien de permetre treure el sector de la
situació d’enquistament i de progressiva marginalització, malgrat la seva excepcional
posició urbana.

La proposta de l’aprovació provisional del POUM incorporava com a peça essencial en la
seva estratègia l’enderroc de l’edifici Joan Ier com una càrrega a assumir pel propi
sector, amb les corresponents obligacions (indemnitzacions, reallotjament, ...) i costos
als quals havia de fer front.
Aquesta càrrega singular, afegida a les dificultats pròpies del sector (amb edificacions i
activitats previsiblement incomptables amb una nova ordenació) i a altres obligacions
imposades pel mateix planejament (com l’obligació de construir 1500 places
d’aparcament) comportava un conjunt de despeses a afrontar a les quals s’intentava
donar resposta incrementant el sostre i la densitat com úniques alternatives1; en aquest
marc quedaven a un segon terme altres aspectes com la possible pèrdua de qualitat
urbana que això podia  comportar, tant per les elevades densitats a assolir com per les
dificultats de definir uns espais públics singulars, apart de les evidents dificultats de
gestió que havia de comportar l’actuació programada.

Tenint en compte aquesta situació, la present MPOUM planteja un nou marc urbanístic
que hauria de fer viable el desenvolupament de l’àrea de centralitat de Cala Sants a
partir d’uns objectius més vinculats a la seva relació amb la resta de la ciutat, a la
diversitat dels usos, a la qualitat dels edificis, al tractament i la qualificació de l’espai
públic.
Així, entre d’altres aspectes, es limiten els usos residencials a poc més del 60% del
sostre total resultant, destinant la resta a usos comercials, lúdics o hotelers (a la
proposta de l’aprovació provisional del POUM, el sostre residencial podria arribar fins el
74%).
Pel que fa als sostres, considerant conjuntament el sostre de l’edifici Joan Ier
(aproximadament d’uns 12.500m2) i el que es preveu pel sector Cala Sants, en resulta
un sostre total d’uns 60.000m2 en aquest àmbit conjunt, front als 73.500m2 previstos a
la proposta de l’aprovació provisional del POUM. Aquests 13.500m2 de més, com ja s’ha
dit, comportaven una major densificació del teixit edificat i una menor extensió dels
espais públics.
També pel que fa al nombre total d’habitatges del sector, la present proposta els limita a
308hab.; si hi afegim els 121 habitatges de l’edifici Joan Ier, s’arribaria a un total de

1 Es preveia una edificabilitat bruta de 1,61m2st/m2sòl superior a la d’1,50m2st/m2sòl de l’anterior
PGOU i una densitat de 146hab/ha, també molt superior a la de 75hab/ha del PGOU
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429hab. Per contra, segons a la versió que va ser objecte de l’aprovació provisional
s’assolia a un total de 667 habitatges, és a dir, 238 habitatges més.
En resum, el model que es proposa diversifica més els usos, ajusta els sostres i les
densitats, afavorint l’aparició d’uns habitatges més grans i permetent una major
proporció d’espais públics.

12. Objectius de la proposta

12. 1. El marc urbanístic
Malgrat no siguin vigents les determinacions concretes del POUM pel sector Cala Sants, si
que ho són les estratègies urbanes i els criteris i objectius que preveia el planejament
municipal en relació a aquest àmbit.
El POUM considera el sector Cala Sants com una de les àrees de nova centralitat
previstes per a les quals es reserva el paper de motors per a la dinamització del municipi
i, al referir-s’hi concretament, es diu que Cala Sants, conjuntament amb la transformació
del port, podria esdevenir el nou centre de Sant Feliu pel segle XXI.
Així, al fixar concretament l’objectiu per aquest sector, el POUM preveia consolidar una
de les principals centralitats de Sant Feliu, aprofitant la posició estratègica de l’àmbit
davant el port, basada en la combinació d’un sòlid teixit residencial amb importants usos
lúdics i comercials.

12.2. Objectiu general
En consonància amb la consideració estratègica i amb els objectius generals del POUM
per aquest sector es preveu consolidar una de les principals centralitats de Sant Feliu de
Guíxols, aprofitant la seva situació urbana privilegiada, tant per la seva centralitat, com
per trobar-se al costat del mar, en el punt d’encontre entre el Passeig i els jardins i l’àrea
del port, en un entorn de topografia singular.

12.3. Objectius específics
1. Plantejar l’ordenació del sector dotant-lo d’una personalitat i atractius propis que

vagin més enllà del propi àmbit, amb la voluntat d’incidir en el conjunt de la ciutat
i estendre’s al seu l’entorn.

2. Definir un espai central potent que doni personalitat al sector, l’articuli amb el seu
entorn urbà i sigui un punt de referència del municipi.

3. Buscar la màxima obertura, visual i practicable, cap al front marítim, facilitant la
relació directa amb l’espai del port, tot tenint en compte les limitacions que
suposa l’existència de l’edifici Joan Ier.

4. Assegurar l’encaix de la nova peça de ciutat amb les trames urbanes que
l’envolten, en especial pel que fa a la connectivitat respecte el port i la carretera
de Sant Pol i, més enllà, amb els eixamples de Tueda i Vilartagues.

5. Evitar l’especialització exclusiva i la massificació de l’ús d’habitatge; malgrat això,
cal buscar una certa densitat residencial que garanteixi una dinàmica pròpia,
compatible amb la qualitat i singularitat de l’espai públic.

6. Afavorir la implantació d’usos diversos, més enllà de l’habitatge, en especial pel
que fa les activitats econòmiques compatibles amb aquell, com els usos hoteler,
comercial, lúdic o de serveis, així com pel que fa a la dotació d’àrees
d’aparcament.

7. Incidir amb la qualitat dels habitatges i dels edificis i amb el tractament acurat de
l’espai públic (carrers, passejos, places,...) com a principals atractius que donin
resposta a la singularitat de la localització urbana.
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13. Criteris generals de l’actuació
En els punts següents, i de manera vinculada als objectius específics relacionats
anteriorment, es relacionen els aspectes genèrics de la present proposta:
1. Plantejar l’ordenació del sector dotant-lo d’una personalitat i atractius propis que

vagin més enllà del propi àmbit, amb la voluntat d’incidir en el conjunt de la ciutat i
estendre’s al seu l’entorn.

 En els punts següents es van concretant els aspectes essencials de la
proposta, en el sentit apuntat en aquest primer objectiu.

2. Definir un espai central potent que doni personalitat al sector, l’articuli amb el seu
entorn urbà i sigui un punt de referència del municipi.

 Es configura un potent espai central del sector, format per la nova plaça i pel
conjunt de les dues naus històriques que es mantenen.

 L’ordenació d’aquest espai central respondrà a un projecte unitari que
n’asseguri la  personalitat i atractius propis.

 Es proposa rehabilitar les dues naus industrials, que es destinaran a usos
comercials i lúdics.

 La nova plaça es configura com una gran plataforma emmarcada per espais
enjardinats i arbrats.

 Sota la nova plaça es preveu la formació d’un aparcament públic.
3. Buscar la màxima obertura, visual i practicable, cap al front marítim, facilitant la

relació directa amb l’espai del port, tot tenint en compte les limitacions que suposa
l’existència de l’edifici Joan Ier.,

 Es reserva com espai no edificable l’àrea compresa entre la prolongació del
carrer Indústria i el turó dels Guíxols. D’aquesta manera s’aconsegueix una
obertura d’uns 55metres  respecte l’àrea del port.

4. Assegurar l’encaix de la nova peça de ciutat amb les trames urbanes que l’envolten,
en especial pel que fa a la connectivitat respecte el port i la carretera de Sant Pol i,
més enllà, amb els eixamples de Tueda i Vilartagues.

 Es planteja una estructura viaria bàsica simple i de fàcil comprensió, seguint
un esquema en Y, amb l’eix  central del carrer de la Indústria com a
penetració cap al port, i amb el nou traçat del tram final de la carretera a Sant
Pol.

 Es configuren dos “eixos cívics”, de suport a activitats col·lectives i amb
especial atenció als vianants on es concentren la major intensitat d’habitatges
i la major diversitat d’usos (comercials en plantes baixes, hoteler,..): el propi
eix del carrer de la Indústria i l’itinerari que connecta amb el Passeig i, en
direcció est- oest, seguint la directriu del carrer Trafalgar.

5. Evitar l’especialització exclusiva i la massificació de l’ús d’habitatge; malgrat això, cal
buscar una certa densitat residencial que garanteixi una dinàmica pròpia,  compatible
amb la qualitat i singularitat de l’espai públic.

 Es proposa la localització dels aprofitaments residencials amb l’edificació
arrenglerada a carrer, formant illes parcialment obertes a l’entorn de l’espai
central; caldrà estudiar les característiques singulars dels nous edificis
(alçades, porxos,..), així com la possibilitat d’ordenació i de tractament
conjunt?.

6. Afavorir la implantació d’usos diversos, més enllà de l’habitatge, en especial pel que
fa les activitats econòmiques compatibles amb aquell, com els usos hoteler,
comercial, lúdic o de serveis,així com pel que fa a la dotació d’àrees d’aparcament.

 En aquest sentit cal tenir present tant el paper dels espais rehabilitats de les
naus industrials existents a l’espai central (usos comercials, lúdics,..), com la
previsió de les ocupacions en les plantes baixes dels edificis residencials.

 Pel que fa a l’aparcament, es preveu la possible implantació d’un
estacionament soterrat sota la gran plaça/ parc central, apart d’altres
localitzacions al llarg de la vialitat i en els seus espais de protecció.

7. Incidir amb la qualitat dels habitatges i dels edificis i amb el tractament acurat de
l’espai públic (carrers, passejos, places,...) com a principals atractius que donin
resposta a la singularitat de la localització urbana.
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 La qualitat dels habitatges i la singularitat de l’espai central,  al costat de la
seva localització urbana, han de ser els principals atractius del sector.

8. Plantejar la situació dels habitatges i altres edificis existents i dels residents i les
activitats econòmiques en funcionament.

 La delimitació proposada de l’àmbit permet excloure’n els habitatges existents
al carrer del Comerç, al nord del carrer Trafalgar.

 Tanmateix, els altres habitatges del mateix carrer Comerç es mantenen dins el
sector.

 Es preveu la situació d’un petit bloc aïllat, al sud de la nova plaça, pensat per
a donar resposta a la problemàtica dels habitatges ocupats que resultin
afectats (indemnitzacions, reallotjament,...)

14. Justificació i descripció general de la modificació del P.O.U.M.

Proposta 1: Excloure de l’àmbit del nou sector SMU-16 la part posterior de les
finques de la Baixada dels Guíxols.

Es proposa excloure de l’àmbit del nou sector els terrenys de la part posterior de
les finques dels números 4, 6, 8, 10, 12 i 14 de la Baixada dels Guíxols.

Aquests terrenys estan situats a cotes entre 4 i 5 metres per sobre la del carrer,
sobre la mateixa formació rocosa que configura el turó del Fortim del qual n’estan
separats pel tall que va representar l’obertura del carrer de Colom; la seva funció
és la d’esbarjo i jde jardins de les finques a les quals pertanyen i, malgrat
continguin algunes edificacions auxiliars, la seva especial situació urbana
comporta que s’hagin de preservar de l’edificació.

El fet d’incloure aquests terrenys dins l’àmbit del SMU, tal com plantejava el
POUM, els atorgava uns aprofitaments que no podien materialitzar-se en el mateix
emplaçament que, d’altra banda, també tenia dificultats evidents per  esdevenir
un espai públic.
És per aquests motius de la present modificació del POUM proposa excloure’ls de
l’àmbit del nou SMU-16 i considerar-los dins la categoria de sòl urbà consolidat,
amb la qualificació com a zona d’espais lliures privats (Clau 14).
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Proposta 2: Excloure de l’àmbit del nou sector SMU-16 les finques situades
entre la carretera de Sant Feliu a S’Agaró i el carrer de Colom.

Es proposa excloure de l’àmbit del nou sector l’edifici Joan Ier així com la parcel·la
sobre la qual està construït, situats als números 31 al 61 del carrer de Colom;
s’exceptua una peça triangular, situada a l’extrem oest de la parcel·la, parcialment
ocupada per una rampa d’accés, la quals formarà part del nou SMU-16.

Per aquest edifici, tal com s’explicarà més endavant, es mantenen les condicions
d’ordenació que preveia el Pla General de 1985 que el qualificava com zona
d’apartaments i hotels (Clau 12) amb les corresponents condicions d’edificació,
d’acord amb les quals, l’edifici estava en condició de volum disconforme. Així
mateix es manté l’afectació parcial pel reajustament de l’alineació del carrer de
colom.
També es proposa excloure del sector els terrenys lliures d’edificació, situats a
banda i banda de l’antiga traça del carrilet, actual bici-carril, compresos entre el
darrer tram del carrer del Comerç (fins arribar al carrer de Colom desprès d’haver
depassat, mitjançat pas soterrat, la carretera de Sant Feliu a S’Agaró), fins el
marge de sota els terrenys situats a l’oest del carrer de La Guardiola.

La present modificació del POUM proposa excloure’ls de l’àmbit del nou SMU-16 i
considerar-los dins la categoria d’espais lliures.

Proposta 3: Excloure de l’àmbit del nou sector SMU-16 les parcel·les del carrer
del Comerç al nord del carrer de Trafalgar.

Es proposa excloure de l’àmbit del nou sector algunes parcel·les edificades del
carrer del Comerç, situades entre el carrer de Trafalgar i la carretera de Palamós,
Es tracta de les finques núm. 38, 40, 42, 44 i 46 del carrer del Comerç, edificades
segons l’alineació del carrer, les condicions d’ordenació de les quals no entren en
contradicció amb les previsions de desenvolupament del nou sector ni impedeixen
o dificulten la seva execució.
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És per aquests motius de la present modificació del POUM proposa excloure’ls de
l’àmbit del nou SMU-16 i considerar-los dins la categoria de sòl urbà consolidat,
amb la qualificació que els hi correspon com a zona de cases en illa, sub-zona d
(Clau 6d).

Proposta 4: Ajustar la delimitació del nou sector SMU-16 a la topografia i
l’estructura de la propietat.

Atenent a la voluntat d’adaptar els límits del sector a la topografia i a l’estructura
de la propietat, es proposa excloure del mateix aquells retalls de finques i
parcel·les plenament consolidades; és el cas de part  de la finca nº 67-73 de la
carretera de Sant Feliu de Guíxols a S’Agaró i part posterior de les finques núm 13
i 14 situades al carrer de Bailén.

És per aquests motius de la present modificació del POUM proposa excloure
aquests terrenys  de l’àmbit del nou SMU-16 i considerar-los dins la categoria de
sòl urbà consolidat, amb la qualificació que els hi correspongui segons les
parcel·les de les quals formen part.
En qualsevol cas, correspondrà a la topografia més detallada del futur PMU
concretar aquests límits.

Proposta 5: Suprimir la previsió d’una nova rotonda a la carretera de Palamós.
Atenent a l’ordenació de la vialitat que es proposa, articulada a partir de l’eix del
carrer de la Indústria i de l’ajustament del traçat de la carretera de Sant Pol, el
carrer d’Alvarez de Castro passa a tenr un paper secundari, de distribució interna;
és en aquest sentit que es proposa suprimir la rotonda prevista a la carretera de
Palamós i, en conseqüència, les afectacions que comportava.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

M.P.O.U.M. SECTOR CALA SANTS I ENTORN (aprovació provisional)19

Proposta 6: Definir un nou àmbit Sector de Millora Urbana (SMU-16) CALA
SANTS amb els seus corresponents paràmetres urbanístics

D’acord amb els criteris generals exposats als punts anteriors, es proposa la
formació d’un Sector de Millora Urbana el desenvolupament del qual s’ajustarà a
les determinacions establertes a la present modificació del POUM.

A4). MEMÒRIA AMBIENTAL
Per les característiques de la present modificació i, als efectes del que es preveu a
l’article 118.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, es considera que no es produeix
repercussió ambiental en les noves previsions i, en aquest sentit, no s’hi incorpora
l’informe ambiental ni l’estudi d'avaluació de la mobilitat generada.

A5). MEMÒRIA SOCIAL
Sant Feliu de Guíxols disposa d’un Pla Local d’Habitatge, redactat d’acord amb la
legislació vigent en matèria d’habitatge i d’urbanisme, i aprovat pel Ple Municipal en data
de 5 d’agost de 2010
D’acord amb el que es preveu a l’article 20.2 de la LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del
dret a l'habitatge. (DOGC núm. 5044 - 09/01/2008), si hi ha un pla local d'habitatge, la
memòria social pot remetre a llur contingut, sempre que comprenguin tots els aspectes
que el reglament que desplega el Decret legislatiu 1/2005 estableix.
El PLH de Sant Feliu de Guíxols conté els aspectes previstos a l’article 69.3 del DECRET
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; a la
mateixa memòria del Pla Local es fa constar l’equiparació del PLH a la Memòria Social.
La present modificació NO afecta a les previsions d’habitatge que figuren en el POUM.

A.6) AGENDA
D’acord amb el marc legal vigent correspon a l’Agenda, quan no es disposa del programa
d'actuació urbanística, la determinació de les prioritats i de les previsions temporals
relatives a l'execució de les determinacions del pla d'ordenació urbanística municipal
En aquest sentit, l’Agenda estableix la programació temporal i els indicadors de
creixement, població, recursos, desenvolupament econòmic i social del sistema urbà i
disponibilitat de recursos hídrics i energètics, als quals s'ha d'ajustar l'execució de les
actuacions previstes i, en especial, el desenvolupament del sòl urbanitzable.

La present modificació no altera l’estratègia general del POUM ni les prioritats recollides a
la seva Agenda que inclou el sector SMU-16 CALA SANTS, dins el grup anomenat NOVES
CENTRALITATS en funció de les grans línies d’actuació del POUM, com un dels àmbits a
desenvolupar en el primer sexenni de desplegament del POUM per tal de garantir
l’assoliment dels seus objectius.

És en aquest sentit, que no es modifica l’Agenda del vigent POUM.
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A.7) MEMÒRIA ECONÒMICA

1. Introducció
1.1. Aspectes generals
El present expedient es refereix a la modificació d’una figura de planejament urbanístic
l’objectiu de la qual és, bàsicament, definir les condicions d’ordenació d’un sector, tot
mantenint els objectius generals del planejament general.

1.1. Marc Legal
L’article 59 de la Llei d’Urbanisme, en el seu punt 1e), s’estableix que els plans
d’ordenació urbanística municipal han de contenir l’agenda i l’avaluació econòmica i
financera de les actuacions a desenvolupar; en el mateix sentit, figura a l’article 76.3 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme
D’altre banda, segons es recull a l’article 59.3d) de la Llei d’Urbanisme i a l’article 15.4
del text refós de la Ley de Suelo , l’informe de sostenibilitat econòmica forma part de la
documentació obligatòria dels diferents planejaments urbanístics.

Nueve. El apartado 4 del artículo 15 queda redactado de la siguiente manera:
«4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de
nueva urbanización, de reforma o renovación de la urbanización y de las
actuaciones de dotación deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad
económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en
las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios
resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos
productivos.»

2. Informe de sostenibilitat econòmica.
2.1.  Aspectes generals
L’informe de sostenibilitat econòmica ha de contenir la justificació de la suficiència i
adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l'impacte de les
actuacions previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la
implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels
serveis necessaris.
És en aquest sentit, que l’informe de sostenibilitat econòmica es limitarà a ponderar
exclusivament aquells aspectes més significatius amb transcendència econòmica, en
relació amb el seu impacte respecte de les finances públiques de les administracions
responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i la prestació dels
serveis necessaris.

De tota manera, més enllà d’aquests aspectes i del contingut del present informe, cal
tenir present que una de les característiques més significatives de l’ordenació del POUM
prevista per aquest sector és la relació i incidència urbanes i la barreja d’usos. Així, ja en
els propis objectius es destaca la intenció de dotar al sector d’una personalitat i atractius
propis que vagin més enllà del propi àmbit, amb la voluntat d’incidir en el conjunt de la
ciutat i estendre’s al seu l’entorn, així  com d’evitar l’especialització exclusiva i la
massificació de l’ús d’habitatge i, sobretot, la d’afavorir la implantació d’usos diversos,
més enllà de l’habitatge, en especial pel que fa les activitats econòmiques compatibles
amb aquell, com els usos hoteler, comercial, lúdic o de serveis.

2.2. Ingressos
En relació als ingressos, únicament es tenen en compte aquells amb major incidència; pel
que fa als impostos directes, l’IBI, (Impost sobre béns immobles) i, pel que fa als
impostos indirectes, l’ ICIO, (Impost de construccions, instal·lacions  i obres).
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Pel contrari, no es tenen en compte ni les taxes –atès que la seva lògica és el
finançament de la prestació d’un determinat servei- ni els possibles ingressos de capital;
de manera similar s’actuarà pel que fa a les despeses.

Pel que fa a l’IBI, Impost de Béns Immobles,  caldria contemplar l’increment que, en
el rendiment d’aquest impost, suposaria l’existència de nous habitatges i locals totalment
acabats, sense considerar els possibles canvis en el valor del sòl. Aquests valors s’anirian
aplicant amb un decalatge dels anys a mesura que s’anessin acabant i donat l’alta les
diferents edificacions.
A l’hora d’estimar el rendiment d’aquest impost, considerarem el valor mig d’una finca.
Segons dades de IDESCAT per l’any 2013,la quota mitjana per rebut és de 392€/ut.

Últim any de
valoració
cadastral urbà

Rebuts Base imposable
(milers
d'euros)

Quota
íntegra(euros

Base imposable/
Rebut(euros

Quota íntegra/
Rebut(euros

1.990 24.087 966.138 8.957.793 40.110, 392,2
Font: IDESCAT

Als efectes del present estudi, es considera que l’actuació del sector comportaria la
creació d’un total de 353 unitats, equivalents als 308 habitatges i a una previsió de 45
establiments o locals amb altres usos (considerant una superfície mitjana d’uns
400m2/local). Per alta part, si s’estimen en unes 25 les unitats actualment existent,
resulta que l’increment a considerar seria de 328 noves unitats cadastrals.
D’acord amb aquestes dades, caldria considerar un rendiment de l’IBI, una vegada
completada tota l’actuació, de 328x392= 128.576€/any.

En relació a ICIO,Impost de construccions i obres, es contemplarà la construcció dels
308habitatges i dels locals i diferents establiments (amb un total de 47.500m2 de
sostre).
L’estimació del rendiment de l’impost es fa a partir dels valors estimats dels costos de
construcció dels edificis plurifamiliars i dels locals comercials segons les dades de
l’avaluació econòmica del present estudi; a aquesta base imposable s’hi aplica l’actual
quota del 3,9%.
S’ha tingut en compte una possible bonificació del 25% pels habitatges de PO i, així
mateix, la no aplicació d’aquest impost al 10% de l’aprofitament corresponent a
l’administració actuant.
D’acord amb aquestes dades, es considera un rendiment de l’ICIO, una vegada
completada tota l’actuació, d’un import aproximat d’1.366.672,87€

2.3. Despeses
Com a punt de partida, cal assenyalar que, atès que la totalitat de la inversió
d’implantació de les obres i serveis es preveu a càrrec del propi sector, l’estudi de les
despeses contemplades en aquest informe es limita a les despeses corrents
En relació a aquestes despeses corrents, es fa difícil quantificar els increments que
suposaria el desenvolupament d’aquest sector per a les finances públiques, tenint en
compte la seva situació urbana i que la totalitat de la inversió d’implantació de les obres i
serveis és a càrrec del propi sector.
Als efectes del present estudi es considera la ràtio despesa corrent/habitant com la
referència a tenir en compte a l’hora d’avaluar l’increment de la despesa una vegada
completada l’actuació.
El punt de partida és la població de l’any 2012, de 21.961 habitants, i una ocupació
mitjana de 2,7 persones/ habitatge (segon dades de l’IDESCAT)
Per tant, el desenvolupament i la plena ocupació d’aquest sector podria comportar a
l’entorn d’uns 832nous habitants; això suposaria un increment a l’entorn d’un 3,80% de
la població total del municipi.

Donada la situació urbana del sector, a l’àrea central del municipi on ja es donen la
pràctica totalitat dels serveis públics, es considera que la incidència d’aquesta població
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respecte l’increment efectiu dels costos de manteniment generals no hauria de superar,
per la banda alta, un percentatge a l’entorn del 50% en relació de l’increment de la
mateixa població respecte del total.
D’acord amb el pressupost municipal de 2011, l’import total pels conceptes de
reparacions, manteniment i conservació representa uns 4,210M€ (sense considerar
aquells serveis que, com la recollida i gestió de residus o el manteniment del
clavegueram, estan finançats per  les corresponents taxes).
Per tant, als efectes del present informe, s’estima en 79.710€/any (4.210.000x 3,80%x
50%) l’increment anyal dels costos de reparacions, manteniment i conservació que
suposaria respecte de les despeses actuals per aquests conceptes.

2.4. Conclusions
A partir de les estimacions d’ingressos i despeses i amb les criteris esmentats
anteriorment, s’ha confeccionat el quadre següent:

Ing/desp Ing/desp
ocasionals periòdics

ESTIMACIÓ INGRESSOS
ICIO 1.366.672,87
IBI 128.576,00
Altres

RESUM INGRESSOS TOTALS 1.366.672,87 128.576,00
ESTIMACIÓ DESPESES

Despeses de reparació, manteniment i conservació 79.710,30
Altres

RESUM DESPESES TOTALS 0,00 79.710,30
SALDO FINAL SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 1.366.672,87 48.865,70
Com a conclusió del present informe, a la vista del quadre anterior i amb independència
d’aquells impostos que, com l’ICIO, responen a un moment determinat, es demostra la
sostenibilitat econòmica de les previsions del present document en relació a l’impacte de
les actuacions previstes respecte les finances de l’Ajuntament, com a responsable de la
implantació i manteniment de les infraestructures i de la prestació dels serveis, i també
pel que fa a les inversions.

3. Avaluació econòmica- financera
3.1. Aspectes generals.
L’avaluació econòmica i financera ha de contenir l’estudi i justificació de la viabilitat del
planejament, amb l’estimació del cost econòmic de les actuacions previstes, la
determinació del caràcter públic o privat de les inversions necessàries per a l’execució del
pla, les previsions de finançament públic, si fos el cas, i l’anàlisi de la viabilitat financera
de les actuacions derivades de l’execució del pla.

3.2. Les previsions del POUM-2006
L’avaluació econòmica- financera del POUM partia de les limitacions que té l’Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols a l’hora de finançar les noves inversions previstes, malgrat es
constatés en el propi document la situació d’estalvi net positiu i del relativament baix
nivell d’endeutament municipal. en el moment de redactar-se el pla.
En tot cas, les limitacions legals en relació a un major endeutament i la impossibilitat
d’acudir a la venda de patrimoni pel finançament de noves inversions, portava a afirmar
que, difícilment, es podria plantejar que la inversió municipal es destinés majoritàriament
a les despeses derivades del desenvolupament de les previsions del POUM. En
conseqüència, en la redacció del POUM es va treballar acuradament en la definició d’uns
àmbits de planejament derivat que integressin la totalitat de les actuacions proposades i
en garantissin la seva viabilitat econòmica.
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D’aquesta manera, el POUM plantejava que els diferents sectors assumissin operacions
d’interès públic encara que anessin més enllà de les cessions i càrregues d’urbanització
exclusivament necessàries per al seu propi desenvolupament:
Seguint aquesta lògica es deia que correspon als àmbits de planejament derivat assumir
la inversió prevista en el POUM i, per això, l’estudi de la seva viabilitat econòmica-
financera ha de ser especialment important.
En aquest sentit, el POUM establia  els factors a tenir en compte a l’hora de calcular el
valor residual del sòl que eren els següents:

Valor residual del sòl = Aprofitaments – Càrregues – Benefici
Els aprofitaments es calcularien a partir de les repercussions del sòl net (un cop finalitzat
el procés de transformació urbanística) en funció dels usos i distingint diferents nivells
segons la ubicació de les promocions, diferenciant els aprofitaments residencial,
d’habitatge protegit, d’habitatge concertat, d’ús comercial i d’ús industrial; en els sectors
en que és d’aplicació la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic aquest ha estat
descomptat.
Al seu torn, el POUM especificava que el  concepte de càrregues inclouria

“les despeses d’urbanització (tant de vials, com d’espais públic i de regeneració
d’espais rurals). En el cas de sectors amb l’obligació de construir un gran nombre
de places d’aparcaments suplementari en zones on la venta d’aquests
aparcaments no està assegurada, el cost de construcció dels aparcaments ha
estat considerat en les càrregues. En tots els sectors, s’ha tingut en compte un
12% del cost de la urbanització en concepte de despeses de gestió. També s’ha
tingut en compte el dret de reallotjament dels residents en aquells sectors que
afecten edificacions existents, així com les indemnitzacions d’aquestes edificacions
i de l’eventual trasllat d’algunes activitats”.

També inclouria el cost financer de l’operació, calculat a partir d’un interès del 6% sobre
dos anys (excepte en el cas de Cala Sants on, inicialment, s’havia considerat una durada
de l’operació de 4 anys).

Els valors de repercussió i els costos unitaris d’urbanització previstos eren els següents:

L’estudi econòmic del POUM conclou que els beneficis i càrregues dels diferents sectors
s’han equilibrat de manera que el valor residual del sòl brut es correspongui amb la
situació de l’àmbit en funció en el planejament vigent, d’acord amb el quadre següent:

Tipus de sòl segons el planejament vigent Valor residual del sòl (€/m2)
Sòl urbà amb aprofitament elevat > 300
Sòl urbà amb aprofitament reduït > 200
Sòl rústic > 50

REPERCUSSIONS DEL SÒL NET
Xalet mig 230,00
Xalet luxe 800,00
Habitatge mig 793,60
Habitatge alt 1.164,80
Habitatge protegit 198,51
Habitatge concertat 408,00
Locals en planta baixa mig 376,00
Locals en planta baixa alt 696,00
Nau industrial simple (1 planta) 135,00

COSTOS URBANITZACIÓ Є/m2
Urbanització vials infrastructurals 110,00
Urbanització espais públics 65,00
Regeneració espais rurals 1,25
Enderrocs 30,00
Moviments terres 8,00
Aparcament soterrani 230,00
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3.3. Criteris generals
El present estudi econòmic- financer de la Modificació Puntual del POUM sector SMU-16
segueix el mateix esquema que el establert pel POUM per a cada sector i així pel càlcul
del valor residual del sòl s’han tingut en compte els següents factors:

Valor residual del sòl = Aprofitaments – Càrregues – Benefici
Tanmateix, el temps transcorregut des del procés d’elaboració del POUM i la caiguda del
mercat immobiliari, obliguen a un replantejament de les referències a l’hora de definir
uns valors de repercussió i els costos unitaris d’urbanització.
En aquest sentit, s’ha confeccionat una nova taula on s’hi recullen els valors de
repercussió i els costos d’urbanització considerats en el present estudi, tenint en compte
tant la situació del mercat i l’actualització de valors com els criteris de la legislació vigent
en matèria de valoracions.
Per major cautela, i a diferència de les previsions del POUM, es defineixen uns valors
mitjans, tant pel que fa a l’habitatge com als altres usos, sense distingir entre nivell
mitjos i alts i, d’altra banda, no es tenen en compte per aquest estudi ni els costos ni els
rendiments que poguessin derivar-se d’un possible aparcament soterrani.
Els valors proposats són, pel que fa als habitatges, significativament més baixos que els
que preveia el POUM-2006 i, pel contrari, s’ha incrementat la previsió dels costos
d’urbanització.
Els valors de repercussió i els costos unitaris d’urbanització previstos són els següents:

Pel que fa a les indemnitzacions de les activitats, s’ha efectuat una estimació conjunta,
considerant tant les destinen a magatzem o aparcament com aquelles que tenen un
caràcter productiu.

3.4. Estudi econòmic financer
L’aplicació concreta dels valors de repercussió i dels costos d’urbanització figura al
quadre següent en el que, també, s’ha considerat un cost financer del 3% i un període
d’execució de l’actuació de 8 anys.
En el cas del present sector, d’acord amb el resum que figura al quadre esmentat, resulta
una estimació de l’aprofitament privat de 21.928.370,40 € i uns costos totals d’inversió
de 12.363.935,75€; els quals, considerant un període de desenvolupament mitjà- llarg,
de 8 anys i un cost financer del 3,00% anual, s’elevarien a 15.331.280,33€.
Seguint el mateix criteri emprat a l’estudi econòmics del POUM, resultaria una
repercussió dels costos totals en relació al sòl edificable total (sense haver-ne exclòs el
que correspondria cedir per situar-hi el 10% de l’aprofitament mitjà) de 312,31€/m2 que
estaria dins els marges de viabilitat plantejats amb caràcter general en el POUM.

REPERCUSSIONS DEL SÒL NET
Xalet mig
Xalet luxe
Habitatge en conjunt (mig i alt) 721,43

Habitatge protegit 44,31
Habitatge concertat 269,49
Locals en planta baixa en conjunt (mig i alt) 469,53
Locals en planta baixa alt
Altres usos, lúdics, comercials, hoteler 469,53

COSTOS URBANITZACIÓ Є/m2
Urbanització vials infrastructurals 150,00
Urbanització espais públics (nivell 1) 80,00
Urbanització espais públics (nivell 2) 50
Enderrocs 40
Moviments terres
Aparcament soterrani
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Aprofitaments m2 €/u. €
Habitatge lliure mig 20.498,32 721,43 14.788.105,88
Habitatge lliure alt
Habitatge protegit 5.856,66 44,31 259.508,78
Habitatge concertat 2.928,33 269,49 789.156,19
Hoteler 2.765,00 469,53 1.298.255,81
Usos lúdics i/o comercials 5.357,32 469,53 2.515.432,85
Locals en planta baixa mig 10.040,63 469,53 4.714.396,48
Locals en planta baixa alt
Aparcaments
Total aprofitament 24.364.856,00
10% ajuntament 0,10 2.436.485,60
Total aprofitament Privat 21.928.370,40

Costos m2 €/u. €
Urbanització vials 11.343,06 140,00 1.588.028,40
Urbanització espais lliures (nivell 1) 5.752,82 75,00 431.461,50
Urbanització espais lliures (nivell 2) 4.690,97 40,00 187.638,80
Enderrocs 12.890,00 35,00 451.150,00
Imprevistos ( 5%) 132.913,94
Regeneració espais rurals
Elements singulars d'urbanització 1.000.000,00
Moviments de terres
Arranjament de solars
Aparcaments soterranis
Total costos d'urbanització 3.791.192,64
Gestió (12%) 0,12 454.943,12
Despeses reallotjament 1.117.800,00
Indemnitzacions activitats i vols afectats 7.000.000,00
Inversió 12.363.935,75
Anys de desenvolupament 8,00
Cost financer (3% anual) 0,030 2.967.344,58
Total cost 15.331.280,33

Diferència aprofitaments-costos 6.597.090,07
Benefici (20%) 1.319.418,01
Valor residual del sòl 5.277.672,05
Repercusió sobre sòl privat 16.898,59 312,31

Tipus de sòl segons el planejament vigent
Sòl urbà amb aprofitament elevat
Sòl urbà amb aprofitamebnt reduït
Sòl rústic

Sòl (m2) Sòl (m2)
Total 38.685,44
Cessions 21.786,85
Privat 16.898,59

>50

Valor residual del sòl (€/m2)
>300
>200
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SANT FELIU DE GUÍXOLS, octubre de 2013/ maig de 2014.

JOAN ALBESA i PONCET, arq.
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ANNEXES A LA MEMÒRIA
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VISTA DES DEL PASSEIG, A LA BAIXADA DELS GUÍXOLS

EL CONJUNT DE LES DUES  NAUS INDUSTRIALS  QUE ES CATALOGUEN
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DIFERENTS VISTES DES DE LA CARRETERA DE SANT POL (Volta de l’Ametller)

Pas inferior del carrer del Comerç.  Tram inicial de la carretera des del carrer de Colom        Carrer Colom. Edificació adossada al penya-segat

ESPAIS INTERIORS DEL SECTOR

La riera de Tueda a cel obert Aparcament a l’esplanada al mg del sector

Diferents vistes des de les plantes superiors de l’edifici Joan Ier
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MEMÒRIA

A2. Ordenació i solució adoptada.
En els apartats següents es descriuen diferents aspectes de l’ordenació possible del
sector segons la proposta indicativa que figura com annex 2 a la present memòria

A2.1 En relació a l’estructura viària i l’aparcament.
L’estructura viària del sector haurà de complir diverses funcions. En primer lloc, facilitar
la connectivitat respecte el port i en relació a la carretera de Sant Pol; en segon lloc,
assegurar l’encaix de la nova peça de ciutat amb les trames urbanes que l’envolten, de
manera que hi quedi plenament incorporada, i, finalment, assegurar la funcionalitat
interna del propi sector.
La continuació del carrer de la Indústria, més enllà de la rotonda de la carretera de
Palamós, es configura com a eix central del nou sector i com el nou accés al port,
rellevant en aquesta funció el paper que actualment assumeix el carrer del Comerç i, en
part, atribuint un paper secundari, pel que fa a la vialitat rodada, a la connexió pel carrer
Colom; és en aquest sentit, que es preveu un vial singular, de 20metres d’amplada,
dotat d’àmplies voreres arbrades.
Reforçant aquest paper central, la carretera de Sant Pol (la Volta de l’Ametller) que
manté la major part del seu actual traçat, modifica el seu tram final per anar a embocar
al nou carrer, l’alineació del qual és compatible amb l’edifici Joan Ier, del qual n’afecta
l’actual rampa de vianants.

Pensant amb l’encaix urbà del sector
s’ha previst la continuació de l’estructura
de l’eixample de Tueda i, en certa
manera, del que es situa al sud de la
carretera de Palamós, amb la
prolongació dels carrers de la Indústria,
Comerç i Alvarez de Castro, fins a la
directriu definida per la traça del carrer
Trafalgar

ILLA A1

ILLA B

ILLA C

ILLA E1

ILLA G

ILLA E2

ILLA D

ILLA A2

ILLA H

ILLA E3

ILLA F

R

R

R

R

H

C/L

C/L

E

E/A

Al
Al
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El vigent POUM preveu la formació de dues rotondes a la carretera de Palamós, una
d’elles a la cruïlla amb els carrers de Gravina i d’Alvarez de Castro i l’altra a la cruïlla amb
el carrer de la Indústria; aquesta darrera ja està construïda en aquests moments.
D’acord amb l’ordenació que proposa pel sector i el paper de vial intern que es preveu pel
carrer Alvarez de Castro, i tenint en compte la consolidació de la banda nord de la
carretera de Palamós, no es considera convenient mantenir la proposta del POUM de la
primera de les rotondes previstes.
També cal fer esment de la formació d’un passeig arbrat que possibilita la connexió
directe del sector amb el Passeig del Guíxols i ha de permetre un nou tractament de
l’espai lliure i dels jardins de la Baixada dels Guíxols, pensats conjuntament amb els nous
espais lliures de Cala Sants; en el mateix sentit, es preveu preveure un nou tractament
de l’actual carrer Colom, que passaria e tenir prioritat per vianants i també la formació
d’un passeig arbrat a la banda nord de la .carretera de Sant Pol a l’àmbit inclós en el
sector.
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A2.2. En relació a l’aparcament.
En el moment de redactar-se la present MPOUM, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
està preparant el procés per a estudiar la viabilitat de la construcció i explotació d’un
aparcament soterrani al Passeig. Aquest aparcament, que es situaria al seu extrem nord,
pràcticament a tocar a l’àmbit del sector Cala Sants, a l’altra banda de la Baixada dels
Guíxols, tindria una capacitat  entre 320 o 400 vehicles., segons l’àmbit final que es
concretés.
D’acord amb l’ordenació indicativa estudiada, es planteja la formació d’un aparcament
sota la plaça central prevista al sector Cala Sants; aquesta plaça, considerant la
topografia i els nivells actuals, estaria lleugerament per sobre les rasants dels vials que
l’envolten. La planta d’aquest possible aparcament, d’uns 4.000m2 superfície, podria
admetre fins unes 145 places; si es consideres la possibilitat de formar-hi dues plantes,
l’aparcament resultant seria d’unes 290places, que es correspon a una capacitat
adequada per a la viabilitat d’una possible explotació posterior.
Més enllà d’aquesta possibilitat, s’estima que la capacitat d’estacionament en espais de la
xarxa viària i en les seves àrees de protecció, lliures d’edificació, podria estar a l’entorn
d’unes 140 places més.
D’aquesta manera, el nombre total de places d’aparcament que podrien resultar a l’espai
públic, seria d’unes 430 places. Més enllà d’aquesta previsió, cal tenir present que les
noves edificacions a construir i els nous serveis a implantar hauran de donar resposta a
les reserves obligatòries d’aparcament que fixa el planejament vigent.
Per tant, considerant conjuntament les possibilitats d’aparcament al sector Cala Sants i la
previsió d’un aparcament soterrani a l’àmbit nord del Passeig, en resulta una previsió
entre 750 o 800 places totals en aquesta àrea de la ciutat..

A2.3. En relació a la plaça i l’espai central
Es proposa la configuració de l’espai central del sector format per la nova plaça i pel
conjunt de les dues naus històriques que es mantenen i que es proposa recuperar per
usos comercials i lúdics; es tracta d’un àrea de quasi bé 10.500m2 en el seu conjunt.
Més enllà dels carrers, la configuració d’aquest espai central quedaria emmarcada pels
edificis d’habitatges que l’envolten.
En relació a les dues naus industrials existents i els espais directament vinculats es
planteja la seva rehabilitació i adequació. Aquest conjunt edificat, d’uns 4.800m2 de
superfície total, s’obra directament a la nova plaça, a la qual hi accedeix superant un
desnivell aproximat de més d1,50m que possibilita la formació d’una graderia.
Pel que fa a la nova plaça es tracta d’una
plataforma continua d’uns 3.500m2 de
superfície, amb un pendent longitudinal
a l’entorn d’un 1%.
Aquesta plataforma queda perfilada, a
les seves cares sud i nord-oest, per unes
franges de jardins que l’envolten i que
han de facilitar la seva transició cap a les
rasants dels carrers corresponents;
seguint la traça de la carretera de Sant
Pol, es preveu, a més, la plantació d’una
doble línia d’arbres de gran portada que,
tot  resseguint  la traça del carrer, han
d’acabar formant una pantalla vegetal
amb la doble funció de definir el propi
espai de la plaça i de constituir un filtre
respecte l’edifici Joan Ier.
Com ja s’ha dit anteriorment, sota la nova plaça i la graderia es preveu la formació d’un
aparcament públic amb una capacitat d’us 145 vehicles per planta.
En qualsevol cas, l’ordenació d’aquest espai central hauria de respondre a un projecte
unitari, tant pel que fa als espais no edificats, públics i privats, com a l’envoltant dels
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edificis que s’hi integren, de manera que s’assegurés un tractament conjunt, dotant-lo
d’una personalitat i atractiu propis, d’acord amb els objectius plantejats.

A2.4. En relació als usos generals.
Com ja s’ha posat de manifest al definir els objectius generals de la proposta, es busca la
formació d’un sector on puguin coexistir diferents usos, amb la doble voluntat d’evitar
l’especialització exclusiva i la massificació de l’ús d’habitatge i d’afavorir la implantació
d’altres usos en especial els hoteler, comercial, lúdic o de serveis.
Per una part ha d’haver-hi una certa densitat residencial que faciliti una vida i dinàmica
pròpia del sector, tot garantint la màxima qualitat pel que fa a les condicions
d’implantació dels diferents edificis i dels corresponents habitatges (pel que fa a les
condicions d’accessibilitats, assolellament, vistes,...).. Aquesta implantació residencial ha
de ser compatible amb la qualitat i singularitat de l’espai públic; és en aquest sentit que
l’ús d’habitatge es concentra en els edificis que envolten l’espai central que, d’aquesta
manera, queda alliberat per a la seva especialització.
Per altre part, es planteja destinar una part important del sostre total del sector
(aproximadament un 35%) a d’altres usos. De manera singular, a les dues naus a
rehabilitar que formen part de l’espai central, s’hi preveuen usos comercials, lúdics i
recreatius; també hi ha una reserva expressa per a l’ús hoteler.
D’altra banda, la previsió d’ocupació extensa a les plantes baixes de les illes residencials,
hauria de facilitar la implantació d’aquelles activitats que requerissin majors superfícies.

A2.5. En relació a l’edificació
D’acord amb l’esquema general descrit als apartats anteriors, l’edificació del sector
s’ordena seguint l’estructura dels eixamples, amb edificis plurifamiliars arrenglerats a
carrer, formant illes parcialment tancades o,illes obertes. A les dues illes més grans es
preveuria l’ocupació total de la planta baixa.
Les noves edificacions se situen així a l’entorn de l’espai central, format tant per la plaça
com pel conjunt de les dues naus que es preveu recuperar per diferents activitats.
Per ajudar a conformar la nova plaça per la seva banda sud i, a la vegada, per facilitar la
gestió del sector tenint en compte els habitatges existents, s’hi preveu la  disposició  d’un
petit bloc aïllat de quatre plantes.
També a l’extrem oest del sector, es
respecta l‘alineació de les edificacions
existents del carrer de sant Sebastià, a
la vegada que s’hi preveu també la
formació d’un bloc aïllat, reservat per
l’ús hoteler
Les alçades dels edificis, exceptuant les
naus existents que mantindran el volum
actual, varien entre cinc i sis plantes
totals (PB+4PP o PB+5PP).
Els edificis de major alçada es localitzen
en determinats trams dels carrers a
l’entorn de l’espai central i en els edificis
situats al costat del penya-segat.
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El sostre total resultant, d’acord amb les determinacions posades de manifest,  és d’uns
47.500m2st, que equival a una edificabilitat bruta pel sector de 1,2265m2t/m2sòl.
D’aquest sostre, un 62% correspon a l’ús d’habitatge i el 38% restant a altres usos
(hoteler a la illa A2, comercial/ lúdic a les illes E1 i E2 i sense especificar a les plantes
baixes dels edificis restants).
Es preveu un total de 308 habitatges; això implica una densitat bruta del sector de
80habitatges/ha.
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NORMATIVA URBANÍSTICA

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Art. 1. Abast.
La present modificació afecta la totalitat dels espais que formaven part del sector SMU-
16 CALA SANTS, tal com figurava a la documentació del POUM aprovat provisionalment
per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, que es corresponen a l’àmbit l’ordenació del
qual va estar suspesa per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de 4 de
juliol de 2006 (DOGC núm 4678, de 18/07/2006).

Art.2. Contingut.
La present modificació consta de memòria, normativa, plànols informatius i plànols
d’ordenació, aquests de caràcter normatiu.

Art.3. Caràcter.
El present document es redacta per tal de donar completar les condicions de l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de 4 de juliol de 2006.

TÍTOL II. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

Art. 4. Modificació de l’article 198 de les NNUU del POUM.
Es modifica el paràgraf corresponent al SMU-16 del punt 8 de l’article 198 de les Normes
Urbanístiques del POUM que quedaria de la següent manera:

SMU-16 Cala Sants

Objectius
– Generals:

o Consolidar una de les principals centralitats de Sant Feliu, aprofitant la posició estratègica de l’àmbit
davant el port, basada en la combinació d’un sòlid teixit residencial amb importants usos lúdics i
comercials.

– Específics:
o Plantejar l’ordenació del sector dotant-lo d’una personalitat i atractius propis que vagin més enllà del

propi àmbit, amb la voluntat d’incidir en el conjunt de la ciutat i estendre’s al seu l’entorn.
o Definir un espai central potent que doni personalitat al sector, l’articuli amb el seu entorn urbà i sigui

un punt de referència del municipi.
o Buscar la màxima obertura, visual i practicable, cap al front marítim, facilitant la relació directa amb

l’espai del port, tot tenint en compte les limitacions que suposa l’existència de l’edifici Joan Ier.,
o Assegurar l’encaix de la nova peça de ciutat amb les trames urbanes que l’envolten, en especial pel

que fa a la connectivitat respecte el port i la carretera de Sant Pol.
o Evitar l’especialització exclusiva i la massificació de l’ús d’habitatge; malgrat això, cal buscar una certa

densitat residencial que garanteixi una dinàmica pròpia,  compatible amb la qualitat i singularitat de
l’espai públic.

o Afavorir la implantació d’usos diversos, més enllà de l’habitatge, en especial pel que fa les activitats
econòmiques compatibles amb aquell, com els usos hoteler, comercial, lúdic o de serveis.

o Incidir amb la qualitat dels habitatges i dels edificis i amb el tractament acurat de l’espai públic
(carrers, passejos, places,...) com a principals atractius que donin resposta a la singularitat de la
localització urbana.
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Paràmetres urbanístics
– Superfície total de l’àmbit: 38.685m2
– Edificabilitat total: 47.5002st
– Índex d’edificabilitat bruta: 1,228m2st/m2s
– Densitat d’habitatges: 80hab/ha (equivalent a un màxim de 308habitatges)
– Usos:Com a mínim es destinarà un 38% del sostre total del sector a l’ús hoteler i als usos

comercials i  lúdics. A la resta s’admetrà com a ús principal el residencial i s’hi admetran també
els usos compatibles amb el principal així com l’ús d’aparcament, encara que no sigui amb
caràcter complementari d’un altre ús.

– Nombre d’habitatges edificables: un habitatge per cada 104m2 de sostre construït destinat a
habitatge lliure i un habitatge per cada 79m2 de sostre acollit a règim de protecció oficial o
altres mesures d’habitatge assequible.

– Habitatges acollits a règim de protecció oficial: Es reservarà per a la construcció d'habitatges
de protecció pública el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l'ús
residencial de nova implantació, del qual un 20% s'ha de destinar a habitatges amb protecció
oficial de règim general i/o de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció oficial de
preu concertat

– Reserves i cessions de sòl per a sistemes: Es cedirà un mínim del 55% del sector per a
sistemes urbanístics, establint-se que un percentatge mínim del 15% de la superfície total de
l’àmbit es qualificarà com a sistema d’espais lliures i la resta es destinarà al sistema urbanístic
de comunicacions (vialitat, aparcament i àrees de protecció) i, si s’escau al sistema urbanístic
d’equipaments comunitaris, per al quals no s’efectua una reserva expressa.

– Sòl d’aprofitament privat: El sòl d’aprofitament privat del sector no superarà el percentatge del
45% respecte la superfície total de l’àmbit.

– Cessió de sòl amb aprofitament: es cedirà el 10% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit.
– Sistema d’actuació: sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació; modalitat de cooperació.
– Altres disposicions:

a) L’ordenació que figura en els plànols d’ordenació té caràcter indicatiu. En tot cas, però,
el planejament derivat que es redacti haurà de donar compliment a les següents
condicions:

o Es formarà un espai públic central, la plaça, d’una extensió superficial mínima de
3.500m2. El tractament d’aquesta plaça haurà de ser compatible amb la
construcció d’un aparcament soterrani si l’Ajuntament així ho considerés
convenient.

o La conservació i rehabilitació de dues de les antigues naus industrials, les quals es
destinaran als usos comercials i lúdics previstos.

o El tractament arbrat dels eixos viaris principals.
b) L’esquema de vialitat figura en els plànols d’ordenació té caràcter indicatiu.
Correspondrà al PMU definir la xarxa viària interior del sector. En tot cas, però, el
planejament derivat haurà de donar compliment a les següents condicions:

o El principal accés viari al sector es produirà des de la rotonda situada a
l’encreuament entre  la carretera de Palamós i el carrer de la Indústria

o L’eix viari principal i estructurant del sector serà la continuació del carrer de la
Indústria, ajustant la seva traça a les edificacions existents fora de l’àmbit, fins
l’actual carrer Colom, ja a l’àmbit del port.

o La xarxa viària contemplarà la connexió amb el passeig dels Guíxols i el
replantejament de les característiques i secció del carrer de Colom; en ambdós
casos es donarà prioritat als vianants.

o Es modificarà el tram final de l’accés a la carretera de Sant Feliu a Sant Pol per la
costa, de manera que enllaci amb l’eix principal del sector a l’interior del mateix,
suprimint l’actual connexió a primera línia del port.

c) El reallotjament
o Les obligacions de reallotjament de les persones afectades es materialitzaran dins

el mateix àmbit del sector; en aquest sentit, serà a càrrec del sector la construcció
d’un immoble on es faci efectiu aquest dret. En qualsevol cas, el trasllat dels
afectats serà previ a la materialització de l’afectació dels habitatges actualment
habitats.

Prescripcions en relació a l’ús comercial
– La implantació de l’ús comercial a l’àmbit del SMU-16 s’adequarà a les prescripcions del Decret

Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, o normativa
sectorial que els substitueixi i sigui vigent, pel que fa a la definició de l’ús comercial (article 5),
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la classificació dels establiments comercials (article 6) i els criteris de localització i ordenació de
l’ús comercial (article 9).

– Els petits establiments comercials (PEC) no singulars només es poden implantar en sòl urbà i
urbanitzable i on l’ús residencial sigui el dominant, sempre que no configurin un gran
establiment comercial col·lectiu (GEC) o un gran establiment comercial territorial (GECT).

– Els  mitjans (MEC) i els grans establiments comercials (GEC) no singulars, només es podran
implantar dins el perímetre de la TUC, determinació a tenir en compte atès que el sector se
situat fora de la TUC actual de Sant Feliu de Guíxols. Ara bé, el sector podria complir els
paràmetres de l’article 7.1. del Decret Llei 1/2009 a fi d’incorporar-lo dins la TUC, atès que és
continu al seu perímetre i que sembla que s’ordena com a àrea residencial dominant, preveient
una densitat superior als 40hab./Ha. En tot cas, si se sol·licités la incorporació del sector a la
TUC, d’acord amb l’article 8.3.a) del Decret Llei 1/2009, que preveu que
– “En el cas que una nova figura de planejament urbanístic estableixi l’ordenació detallada

dels esmentats àmbits i especifiqui una nova delimitació de la trama urbana consolidada, la
direcció general competent en matèria d’urbanisme, d’ofici, ha de dur a terme la
modificació de la trama urbana consolidada, sempre que durant la tramitació del
planejament la direcció general competent en matèria de comerç hagi emès l’informe que
preveu l’article 10.5 i no s’hagin produït modificacions en la regulació de l’ús comercial en
relació amb la proposta que va ser objecte de l’esmentat informe”

caldria adjuntar una ordenació detallada i vinculant i una memòria justificativa del compliment
dels paràmetres de l’article 7 del Decret Llei 1/2009, o bé quan es desenvolupi el, planejament
derivat (PMU)  que es preveu a les NU d’aquesta Modificació. En tot cas, si s’arribés a
configurar un gran establiment comercial, individual o col·lectiu, aquest no podria superar els
2.499m2 de superfície de venda.

– D’acord amb els articles 6.1 i 9.5. del Decret Llei esmentat, els establiments comercials
singular (ECS), que comprenen únicament els establiments de venda a l’engròs i els dedicats,
essencialment, a la venda d’automoció i carburants, d’embarcacions i altres vehicles, de
materials per a la construcció i articles de sanejament, de pirotècnia, i els centres de jardineria
i els vivers, es poden implanta en tots els àmbits on el planejament urbanístic vigent admeti
l’ús comercial.

– Caldrà ajustar la dotació de places d’aparcament relacionada amb els grans establiments
comercials al que es preveu a l’article 12 del Decret 378/2006 pel qual es desplega la llei
18/2005, d’equipaments comercials, i que continua vigent d’acord amb la Disposició Transitòria
Tercera del Decret Llei 1/2009. En aquest sentit, la dotació de places pels grans establiments
comercials ha de ser, com a mínim, de dues places per cada 100m2 edificats. En el moment de
la redacció del planejament derivat o de materialització de l’ús comercial, el càlcul de la dotació
de places s’ha de realitzar segons la tipologia comercial que s’implanti i sempre per cada
100m2 de superfície de venda, d’acord amb l’article 12.3 de Decret 378/2006 esmentat.

– En relació al règim d’intervenció administrativa en la materialització de l’ús comercial, si
s’escau, caldrà tenir en compte els articles 17, 18 i 19 del Decret Llei 1/2009.

Prescripcions en relació a la Llei de Costes.
– Atenent a la situació del sector dins la zona d’influència determinada a l’article 30 de la Llei de

Costes, la seva ordenació futura  i l’ordenació dels edificis hauran de tenir en compte el que es
preveu a l’esmentat article 30, en especial punt 1b, quan es diu que les construccions “hauran
d’evitar la formació de pantalles arquitectòniques o acumulació de volums.

– Qualsevol actuació que es vulgui fer en zona de Domini Públic Martimoterrestre requerirà la
corresponent autorització o concessió, segons el cas, mentre que les actuacions en zona de
servitud de protecció, hauran d’obtenir autorització pertinent del Servei de Costes.
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Art. 5. Modificació de la fitxa del Catàleg del Patrimoni
Es modifica la fitxa nº 196 del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC en el sentit d’assenyalar, de manera concreta, les dues
naus industrials/ magatzems que queden protegides.
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