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MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA NORMATIVA DEL POUM DE SAN T 
FELIU DE GUIXOLS – FASE III 
 
 
1.- MEMORIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA  
 
 
1.1.- Antecedents, necessitat, oportunitat i conveniència de la iniciativa 
 
El POUM de Sant Feliu de Guíxols va ser aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona el dia 20 d’abril de 2006 i publicat en el DOGC núm. 
4678 de 18 de juliol de 2006. 
 
El POUM estableix en els seus articles 95 a 111 la regulació dels diferents usos, en 
concret el d’aparcament que es troba regulat exclusivament com a complementari 
d’altres usos. En aquesta normativa, si bé no es prohibeix, tampoc es preveu la regulació 
de l’ús d’aparcament de vehicles automòbils com a ús principal o compatible, ni l’ús 
d’aparcament d’embarcacions. 
 
S’ha plantejat la necessitat d’endreçar la regulació dels usos generals i específics i de  
regular l’ús d’aparcament de vehicles automòbils i embarcacions com a ús principal o 
compatible en diverses zones del municipi, a més de la necessitat de reordenar les 
condicions generals sobre la reserva d’aparcaments en les edificacions, la previsió 
mínima de places d’aparcament obligatòries i la seva relació amb les llicències 
d’edificació. Cal admetre com ús principal l’aparcament en diverses zones de la ciutat, 
acceptant de forma expressa la construcció d’edificis exclusivament destinat a aquest ús 
i ajustant les reserves complementàries d’altres usos. 
 
Igualment, s’ha plantejat la necessitat d’estendre l’exempció de reserva de places 
d’aparcament a altres indrets del nucli antic i decimonònic, i de prohibir l’ús 
d’aparcament en diversos carrers del centre antic de la ciutat. La dificultat d’accés a 
molts indrets del nucli antic, les dimensions insuficients dels carrers, la tipologia de la 
parcel·lació i de l’edificació, i el valor patrimonial d’aquests teixits són factors que 
limiten la generació real de noves places d’aparcament en aquestes zones. Per altre part, 
el trànsit que comporta l’accés als aparcaments en carrers peatonals, tot i ser local, 
desnaturalitza les àrees de vianants, i la necessitat d’acomplir amb les reserves mínimes 
d’aparcament establertes pel planejament general, pot acabar suposant l’expulsió dels 
usos comercials o terciaris de les plantes baixes dels edificis per destinar-les a 
aparcament, de manera que els carrers del nucli antic vagin perdent dinamisme. Tot això 
fa necessària la reordenació d’aquests aspectes de l’ús específic d’aparcament. 
 
Finalment, a resultes de modificacions puntuals anteriorment realitzades a la normativa 
del POUM, s’han detectat disfuncions, pel que fa a les alçades reguladores en diverses 
zones, entre la normativa general que estableixen els article 75 i 88 de les Normes 
Urbanístiques i la normativa específica de les zones. Altres disfuncions detectades a la 
normativa afecten a les categories H1 i H2 de diversos establiments que, en virtut de la 
modificació de POUM de les finques hoteleres de l’Herencia Anlló o en virtut de 
llicències atorgades per desenvolupar activitats hoteleres, han sofert canvis en la 



categoria H1 o H2, sense que aquest canvi es vegi recollit a l’apartat d’usos de la 
corresponent clau urbanística. 
 
 
1.2.- Naturalesa, objecte, abast i àmbit de la modificació 
 
Aquest document té la consideració de Modificació puntual del POUM, Fase III de la 
normativa, i el seu objecte es aconseguir l’adequació del marc normatiu dels usos 
generals i específics, del marc normatiu per a l’ús d’aparcament admès com a principal 
o compatible, una regulació unificada en relació a la previsió mínima de les places 
d’aparcament obligatòries per als diferents usos de l’edificació, que millori i faciliti la 
seva aplicació en l’autorització d’obres i activitats econòmiques relacionades. Així 
mateix, té per objecte aconseguir esmenar les disfuncions detectades a la normativa 
derivades d’anteriors modificacions puntuals de POUM. 
 
Aquesta modificació afecta la regulació general establerta per a la totalitat del municipi 
de Sant Feliu de Guíxols, en relació amb els punts que son objecte de la mateixa. 
 
 
1.3.- Formulació i tramitació 
 
Es promotor de la present modificació puntual de POUM l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols. 
 
La redacció del document ha estat realitzada pels serveis tècnics i jurídics de 
l’Ajuntament. 
 
L’aprovació de la mateixa seguirà els tràmits previstos als articles 80, 85 i 96 del Decret 
Legislatiu 1/2010, pel que s’aprova el TRLU de Catalunya 
 
 
1.4.- Marc urbanístic i legal 
 
Real Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Sòl. 
 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel que s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme, 
modificat pel decret 80/2009, de 19 de maig, per l’establiment del règim jurídic dels 
habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament. 
  
 
1.5.- Planejament vigent 
 
Els articles objecte de la present modificació son els que es transcriuen a continuació:  
 



Article 95. Classes i tipus d’usos 
 
1. A efectes de la regulació de les zones i del desenvolupament del planejament 

derivat, els usos, segons la seva funció urbanística, es classifiquen en usos generals i 
usos específics. 

− Els usos generals són els que s’estableixen genèricament pels sectors, 
entesos com àmbits de planejament o com agrupació d’un conjunt de 
zones. 

− Els usos específics són els que s’estableixen concretament per a les zones 
en què es divideix el sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable. 

2. En la regulació es contemplen els tipus d’usos següents: 
a) Ús residencial 
b) Usos de serveis personals 
c) Usos dotacionals 
d) Ús comercial 
e) Ús d’oficines 
f) Usos terciaris que comprenen els usos hoteler, de serveis personals, 

dotacionals, comercials i d’oficines. 
g) Usos industrials 
h) Estacions de servei  
i) Usos agrícola i forestal 
j) Usos pecuaris 
k) Usos extractius 
l) Estacionament i aparcament. 

3. En funció del grau de permissivitat s’estableix la classificació d’usos següent: 
a) Usos principals que són els que caracteritzen un sector o una zona. 
b) Usos compatibles són els que s’admeten secundàriament en un sector o una 

zona per no ser contradictoris amb l’ús principal.  
Usos prohibits són els que no s’admeten en un sector o una zona 
 
Article 96. Regulació de l’ús residencial 
 
És aquell ús relatiu a l’allotjament de les persones. L’ús residencial es classifica en: 

1) Habitatge, quan es formalitza mitjançant unitats independents, que disposen de 
cuina pròpia i es destinen a persones soles, a famílies o a grups assimilats.  

2) Residència comunitària, quan es formalitza en una edificació de major grandària 
que els habitatges i es destina a persones que disposen de característiques 
comunes com és el cas de les residències d’estudiants o geriàtrics. 

3) Hoteler, quan es formalitza en una edificació de major grandària que els 
habitatges destinada preferentment a persones que l’ocupen transitòriament. 

4) Rural, quan es formalitza en una edificació que a més d’allotjar persones acull 
activitats relatives al medi rural. 

5) Càmping, quan es formalitza en tendes de campanya o en caravanes. 
 
 
Article 97. Regulació de l’ús d’habitatge 
 



1. Un habitatge pot estendre’s exclusivament en un edifici (edifici monoresidencial), 
compartir un edifici amb un altre habitatge (edifici biresidencial) o compartir-lo amb 
més de dos habitatges (edifici multiresidencial). Els habitatges dels edificis 
multiresidencials poden tenir accés independent des de l’exterior o mitjançant espais 
i instal·lacions edificades comunitàries. 

2. Cada categoria i tipus de sòl que tingui permès l’ús tindrà determinat en cada 
parcel·la el tipus d’edifici en que es pot desenvolupar i el nombre màxim 
d’habitatges que s’hi poden construir. 

 
Article 98. Regulació de l’ús comunitari 
 
L’ús residencial comunitari es regularà per la legislació específica del tipus de 
residència que s’estableixi. 
 
Article 111. Regulació de l’ús d’aparcament  
 
1. En totes les edificacions de nova planta, en les reformes amb augment del nombre 

d’habitatges i en les ampliacions que suposin un increment de sostre o volum sobre 
el construït del 50% o superior, s’haurà de preveure en el projecte, com a requisit 
indispensable per a l’obtenció de la llicència, la reserva d’espai per a les places 
d’aparcament fixades per a cada ús en aquest mateix article, ja sigui a l’interior del 
mateix solar o en parcel· les situades a un radi menor a 500 m del propi edifici. En 
aquest darrer cas, serà requisit per a l’obtenció de la llicència d’obres la presentació 
de l’escriptura de compra-venda de la plaça d’aparcament i per a l’obtenció de la 
llicència de primera ocupació, una còpia de la inscripció al Registre de la Propietat 
de la vinculació registral com a indivisibles de la plaça d’aparcament i l’habitatge. 

2. Quan l’edifici es destini a més d’un ús, el nombre mínim de places d’aparcament 
serà el resultat d’aplicar els diferents paràmetres sobre cada ús. 

3. Les condicions tècniques dels aparcaments, així com la regulació del grau 
d’incidència sobre l’entorn vindran regulades per allò que estableixi la legislació 
sectorial vigent aplicable i l’ordenança municipal que reguli l’ús d’aparcament. 

4. Aquest POUM determina la necessitat de disposar d’un nombre mínim de places 
d’aparcament  en funció dels usos i sostres permesos en cada zona: 

a) Habitatges: En edificis pluriresidencials de menys de 10 habitatges, 1 plaça 
per cada habitatge de nova creació, excepte que la normativa específica de la 
zona indiqui el contrari, i sens perjudici del què estableix l’apartat 1 del 
present article. En edificis pluriresidencials de més de 10 habitatges, 1,5 
places per cada habitatge de nova creació, excepte que la normativa específica 
de la zona indiqui el contrari, i sens perjudici del què estableix l’apartat 1 del 
present article. En els edificis monoresidencials,  una plaça si la superfície útil 
de l’habitatge és inferior a 70 m2, i dues places si la seva superfície és igual o 
superior a 70 m2. En habitatges aïllats les places d’aparcament podran ser a 
l’aire lliure, sempre que comptabilitzi l’espai destinat a aparcament com 
ocupació de l’edificació. 

b) Ús Hoteler: 



− Per a hotels i hotels-apartaments, d’acord amb les categories establertes 
pel Decret 176/1987, s’estableix un percentatge de places d’aparcament 
per a habitacions o unitats que es correspon amb el 100%, 85%, 70%, 
55% o 40% segons disposi, respectivament, de 5, 4, 3, 2 o 1 estrella de 
categoria. 

− Als motels s’estableix un mínim de places igual al nombre d’habitacions 
o apartaments. 

− Per a les pensions, i segons les categories definides en el mateix Decret, 
s’estableix un percentatge de places d’aparcament per a habitacions o 
unitats que es correspon amb el 25% o el 40% segons la pensió tingui, 
respectivament, la categoria de 1 o 2 estrelles. 

− En qualsevol dels casos enunciats en els subapartats anteriors, les places 
es situaran a una distància inferior a 500 mts. de l'entrada de 
l’establiment hoteler en qüestió. 

− No serà d’aplicació aquesta previsió de places d’aparcament, si per 
aplicació dels criteris enunciats en resulta una previsió inferior a 5 
places. 

− En els hotels existents caldrà fer la dotació de noves places d’aparcament 
en funció de l’augment del nombre de places hoteleres. 

c) Ús Comercial: 
− Per a comerços amb una superfície de venda major de 400 mts2. i menor 

de 1.300 mts2., s’haurà de preveure un espai d’aparcament amb capacitat 
equivalent a 4 places per cada 100 mts2. de superfície de venda. 

− Per a comerços amb una superfície de venda major de 1.300 mts2., 
s’haurà de preveure un espai d’aparcament amb capacitat mínima 
equivalent a 10 places per cada 100 mts2. de superfície de venda.  

d) Ús d’Oficines i Serveis: han de preveure una plaça d’aparcament per a cada 
100 mts2. construïts, no sent d’aplicació aquesta norma quan per aplicació 
d’aquests criteris en resulti una dotació inferior a 5 places. 

e) Ús Industrial i Magatzem: han de preveure una plaça d’aparcament per a cada 
200 mts2. construïts, no sent d’aplicació aquesta norma quan per aplicació 
d’aquests criteris en resulti una dotació inferior a 5 places. 

f) Sanitari: únicament  els usos sanitaris del tipus “a” segons l’article 103 
d’aquestes normes han de preveure una plaça d’aparcament per a cada 10 llits, 
no sent d’aplicació aquesta norma quan per aplicació d’aquests criteris en 
resulti una dotació inferior a 5 places. En la resta d’usos sanitaris, tipus “b” i 
“c”, seran d’aplicació els criteris de reserva d’aparcaments indicats per a l’ús 
d’oficina i serveis. 

g) Usos no definits explícitament: s’aplicarà per analogia la reserva indicada en 
el grup de major similitud. 

5. Seran causa d’exempció de les previsions d’aparcament  els casos següents: 
a) En parcel·les amb un front inferior a 5 mts. 
b) En edificis catalogats, quan no sigui compatible amb la conservació de 

l’edifici. 
c) En les zones amb prioritat per a vianants, i en concret en el casc antic, 

delimitat per Passeig del Mar, Rambla del Portalet, carrer de la Rutlla, carrer 
Hospital i carrer de les Voltes. 



 
 
Article 141. Zones d’edificació en sòl urbà 
  
1. Per a la regulació del sòl urbà, aquest Pla estableix les zones i subzones següents, els 
paràmetres definidors de les quals es desenvolupen en els articles següents: 

 
a) Zona  del nucli antic (clau 1) 
b) Zona  de la Fundació (clau 2) 
c) Zona  de conservació de fronts (clau 3) 
d) Zona  de conjunts especials (clau 4) 
e) Zona  de l’Eixample decimonònic (clau 5) 
f) Zona de cases en illa (clau 6) 
g) Zona de cases en bloc (clau 7) 
h) Zona de cases amb jardí (clau 8) 
i) Zona de xalets (clau 9) 
j) Zona de cases agrupades (clau 10) 
k) Zona de torres (clau 11) 
l) Zona d’apartaments (clau 12) 
m) Zona de Passeig Marítim (clau 13) 
n) Zona d’espais lliures privats (clau 14 
o) Zona d’activitats econòmiques (clau 15) 
p) Zona de càmping (clau 16) 

 
Article 143. Subzona clau 1a de nucli antic 
 
4. Les condicions d’edificació són les següents: 
 

Tipus d’ordenació Alineada a vial. 
Densitat 1 hab. /  100 m2 
Paràmetres 
referits a l'illa 

Profunditat Edificable Total. 
En usos residencials en planta 
baixa i per a tots els usos en planta 
pis caldrà garantir un pati lliure 
d’edificació amb una superfície 
mínima equivalent al 20% de la 
parcel·la, excepte en els edificis en 
cantonada amb un màxim de 12 
mts. de fondària i excepte en les 
illes de menys de 18 mts. de 
dimensió menor. 

Alçada reguladora 
màxima 

9,90 mts., excepte entre cases 
catalogades amb una alçada de 
cornisa superior. En aquest cas 
l’edificació haurà d’igualar 
l’alçada de la casa veïna més 
baixa.  



Soterranis S’admeten  destinats a aparcament 
garatge, magatzem o a serveis 
tècnics de l’edifici. 

Accés a l'edifici Un accés rodat per parcel·la. 
Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 2pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. en usos residencials i 

aparcament. 
3,00 mts. per a altres usos. 

· planta pis 2,50 mts. 
Entresolat de planta baixa No s’admet. 
Cossos sortints oberts a 
carrer i a pati d’illa: 
balcons 

Segons l’art. 80 amb la limitació 
d’una amplada màxima de 80 cm.  
Els cossos sortints a pati d’illa 
hauran de complir també amb les 
determinacions de l’art. 78. 

Cossos sortints tancats: 
tribunes 

No s’admeten. 
 

Porxos No s’admeten excepte quan es 
contemplin per la totalitat del front 
de façana d’una illa. 

Tractament façanes 
existents 

La mateixa que un o varis edificis 
del seu front de carrer o de 
l’entorn més immediat, construïts 
abans de 1910. 

Composició de façanes La mateixa que un o varis edificis 
del seu front de carrer o de 
l’entorn més immediat, construïts 
abans de 1910, sobre eixos 
verticals de composició. 
Caldrà justificar la conveniència 
de la solució incloent al projecte 
tècnic un plànol a escala 1/100 de 
l’alçat del front de carrer 
completat amb detall de les 
edificacions veïnes i dels seus 
materials de façana. 

Proporcions de les 
obertures 

La mateixa que en un o varis 
edificis del seu front de carrer 
construïts abans de 1910, amb 
predomini de l’alçada sobre 
l’amplada i del ple sobre el buit. 

Material i color de la 
façana 

Arrebossats, estucats o pintats amb 
colors ocres o terrosos adaptats al 
seu entorn. 



Tipus, material i color de 
la coberta 

Inclinada amb teula àrab de color 
natural. 
Plana. 

Fusteria No s’admeten colors blancs o 
platejats. 
S’admetran preferentment tons 
foscos adaptats al seu entorn. 

Balcons Serà obligatòria la col·locació de 
baranes metàl·liques de barrots. 
La llosa tindrà un gruix màxim de 
12c. I es rematarà amb una 
motllura. 

Fronts construïts 
abans de 1.910 

Condicions d'edificació Si l’alçada permesa per la zona és 
major en una o més plantes de 
l’alçada dels edificis tipus del seu 
entorn, la part de la nova 
edificació que superi aquesta 
alçada es situarà 3 mts. 
endarrerida de l’alineació oficial 
del carrer. 

Comissió de 
Patrimoni Local 
 

Tota intervenció de reforma, rehabilitació, substitució i/o obra 
nova que suposi afectació de les façanes de l’edifici o que 
modifiqui la relació d’aquestes amb el seu entorn, requerirà el 
dictamen favorable de la Comissió de Patrimoni Local. 

 
 
Article 144. Subzona clau 1b de nucli antic 
 
4. Les condicions d’edificació són les següents: 

 
Tipus d’ordenació Alineada a vial. 
Densitat 1 hab. /  100 m2. 



Paràmetres 
referits a l'illa 

Profunditat Edificable Total. 
En usos residencials en planta 
baixa i per a tots els usos en planta 
pis caldrà garantir un pati lliure 
d’edificació amb una superfície 
mínima equivalent al 20% de la 
parcel·la, excepte en els edificis en 
cantonada amb un màxim de 12 
mts. de fondària i excepte en les 
illes de menys de 18 mts. de 
dimensió menor. 

Alçada reguladora 
màxima 

12  mts., excepte entre cases 
catalogades amb una alçada de 
cornisa superior. En aquest cas 
l’edificació haurà d’igualar 
l’alçada de la casa veïna més 
baixa. 

Soterranis S’admeten destinats a garatge, 
magatzem o a serveis tècnics de 
l’edifici. 

Accés a l'edifici Un accés rodat per parcel·la. 
Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 3pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. en usos residencials i 

aparcament. 
3,00 mts. per altres usos. 

· planta pis 2,50 mts. 
Entresolat de planta baixa No s’admet. 
Cossos sortints oberts a 
carrer i a pati d’illa : 
balcons 

Segons l’art. 80 amb la limitació 
d’una amplada màxima de 80 cm.  
Els cossos sortints a pati d’illa 
hauran de complir també amb les 
determinacions de l’art. 78. 

Cossos sortints tancats: 
tribunes 

No s’admeten. 
 

Porxos No s’admeten excepte quan es 
contemplin per la totalitat del front 
de façana d’una illa. 

Tractament façanes 
existents 

La mateixa que un o varis edificis 
del seu front de carrer o de 
l’entorn més immediat, construïts 
abans de 1910. 



Composició de façanes La mateixa que un o varis edificis 
del seu front de carrer o de 
l’entorn més immediat, construïts 
abans de 1910, sobre eixos 
verticals de composició. 
Caldrà justificar la conveniència 
de la solució incloent al projecte 
tècnic un plànol a escala 1/100 de 
l’alçat del front de carrer 
completat amb detall de les 
edificacions veïnes i dels seus 
materials de façana. 

Proporcions de les 
obertures 

La mateixa que en un o varis 
edificis del seu front de carrer 
construïts abans de 1910, amb 
predomini de l’alçada sobre 
l’amplada i del ple sobre el buit. 

Material i color de la 
façana 

Arrebossats, estucats o pintats amb 
colors ocres o terrosos adaptats al 
seu entorn. 

Tipus, material i color de 
la coberta 

Inclinada amb teula àrab de color 
natural. 
Plana. 

Fusteria No s’admeten colors blancs o 
platejats. 
S’admetran preferentment tons 
foscos adaptats al seu entorn. 

Balcons Serà obligatòria la col·locació de 
baranes metàl·liques de barrots. 
La llosa tindrà com a màxim un 
gruix de 12cm. I es rematarà amb 
una motllura. 

Fronts construïts 
abans de 1.910 

Condicions d'edificació Si l’alçada permesa per la zona és 
major en una o més plantes de 
l’alçada dels edificis tipus del seu 
entorn, la part de la nova 
edificació que superi aquesta 
alçada es situarà 3 mts. 
endarrerida de l’alineació oficial 
del carrer. 

Comissió de 
Patrimoni Local 
 

Tota intervenció de reforma, rehabilitació, substitució i/o obra 
nova que suposi afectació de les façanes de l’edifici o que 
modifiqui la relació d’aquestes amb el seu entorn, requerirà el 
dictamen favorable de la Comissió de Patrimoni Local. 

 
 



Article 147.  Subzona clau 2a de la Fundació 
 
3. Les condicions d’edificació són les següents: 
 

Tipus d’ordenació Alineada a vial. 
Densitat 1 hab. / 100 m2. 
Paràmetres referits 
a l'illa 

Profunditat edificable Pl. Baixa 
 

Total per a usos no 
residencials. 
12 mts. per a usos residencials. 

Pl. Pis 12 mts. 
En usos residencials en planta baixa i per 
a tots els usos en planta pis caldrà 
garantir un pati lliure d’edificació amb una 
superfície mínima equivalent al 20% de la 
parcel·la, excepte en els edificis en 
cantonada amb un màxim de 12 mts. de 
fondària i excepte en les illes de menys de 
18 mts. de dimensió menor. 

Alçada reguladora màxima 12 mts., excepte entre cases catalogades 
amb una alçada de cornisa superior. En 
aquest cas l’edificació haurà d’igualar 
l’alçada de la casa veïna més baixa. 

Soterranis S’admeten destinats a garatge, magatzem 
o a serveis tècnics de l’edifici. 

Accés a l'edifici Un accés rodat per parcel·la. 
Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 3pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. en usos residencials i 

aparcament. 
3,00 mts. per altres usos. 

· planta pis 2,50 mts. 
Entresolat de planta baixa No s’admet. 
Cossos sortints oberts a carrer i 
a pati d’illa : balcons 

Segons l’art. 80 amb la limitació d’una 
amplada màxima de 80 cm 
Els cossos sortints a pati d’illa hauran de 
complir també amb les determinacions de 
l’art. 78. 

Cossos sortints tancats: 
tribunes 

No s’admeten. 
 

Porxos No s’admeten excepte quan es contemplin 
per la totalitat del front de façana d’una 
illa. 

Tractament façanes existents La mateixa que un o varis edificis del seu 
front de carrer o de l’entorn més immediat, 
construïts abans de 1910. 

Composició de façanes La mateixa que un o varis edificis del seu 
front de carrer o de l’entorn més immediat, 
construïts abans de 1910, sobre eixos 
verticals de composició. 
Caldrà justificar la conveniència de la 
solució incloent al projecte tècnic un 
plànol a escala 1/100 de l’alçat del front 
de carrer completat amb detall de les 
edificacions veïnes i dels seus materials 
de façana. 

Proporcions de les obertures La mateixa que en un o varis edificis del 
seu front de carrer construïts abans de 
1910, amb predomini de l’alçada sobre 
l’amplada. 



Material i color de la façana Arrebossats, estucats o pintats amb colors 
ocres o terrosos adaptats al seu entorn. 

Tipus, material i color de la 
coberta 

Inclinada amb teula àrab de color natural. 
Plana. 

Fusteria No s’admeten colors blancs o platejats. 
S’admetran preferentment tons foscos 
adaptats al seu entorn. 

Balcons Serà obligatòria la col·locació de baranes 
metàl·liques de barrots. 
La llosa tindrà com a màxim un gruix de 
12 cm i es rematarà amb una motllura. 

Fronts construïts 
abans de 1.910 

Condicions d'edificació Si l’alçada permesa per la zona és major 
en una o més plantes de l’alçada dels 
edificis tipus del seu entorn, la part de la 
nova edificació que superi aquesta alçada 
es situarà 3 mts. endarrerida de l’alineació 
oficial del carrer. 

Comissió de 
Patrimoni Local 
 

Tota intervenció de reforma, rehabilitació, substitució i/o obra nova que 
suposi afectació de les façanes de l’edifici o que modifiqui la relació 
d’aquestes amb el seu entorn, requerirà el dictamen favorable de la 
Comissió de Patrimoni Local. 

 
 
Article 148. Subzona clau 2b de la Fundació 
 

3. Les condicions d‘edificació són les següents: 
 

Tipus d’ordenació Alineada a vial. 
Densitat 1 hab. / 100 m2. 
Paràmetres 
referits a l'illa 

Profunditat Edificable Pl. 
Baixa 
 

Total per a usos no 
residencials. 
12 mts. per a usos 
residencials. 

Pl. Pis 12 mts. 
En usos residencials en planta 
baixa i per a tots els usos en planta 
pis caldrà garantir un pati lliure 
d’edificació amb una superfície 
mínima equivalent al 20% de la 
parcel·la, excepte en els edificis en 
cantonada amb un màxim de 12 
mts. de fondària i excepte en les 
illes de menys de 18 mts. de 
dimensió menor. 

Alçada reguladora 
màxima 

9,90 mts, excepte entre cases 
catalogades amb una alçada de 
cornisa superior. En aquest cas 
l’edificació haurà d’igualar 
l’alçada de la casa veïna més 
baixa. 



Soterranis S’admeten  destinats a 
aparcament, magatzem o a serveis 
tècnics de l’edifici. 

Accés rodat a l'edifici Un per parcel·la. 
Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 2pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. en usos residencials i 

aparcament. 
3,00 mts. per altres usos. 

· planta pis 2,50 mts. 
Entresolat de planta baixa No s’admet. 
Cossos sortints oberts a 
carrer i a pati d’illa: 
balcons 

Segons l’art. 80 amb la limitació 
d’una amplada màxima de 80 cm.  
Els cossos sortints a pati d’illa 
hauran de complir també amb les 
determinacions de l’art. 78. 

Cossos sortints tancats: 
tribunes 

No s’admeten. 

Porxos No s’admeten excepte quan es 
contemplin per la totalitat del front 
de façana d’una illa. 

Tractament façanes 
existents 

La mateixa que un o varis edificis 
del seu front de carrer o de 
l’entorn més immediat, construïts 
abans de 1910. 

Composició de façanes La mateixa que un o varis edificis 
del seu front de carrer o de 
l’entorn més immediat, construïts 
abans de 1910, sobre eixos 
verticals de composició. 
Caldrà justificar la conveniència 
de la solució incloent al projecte 
tècnic un plànol a escala 1/100 de 
l’alçat del front de carrer 
completat amb detall de les 
edificacions veïnes i dels seus 
materials de façana. 

Proporcions de les 
obertures 

La mateixa que en un o varis 
edificis del seu front de carrer 
construïts abans de 1910, amb 
predomini de l’alçada sobre 
l’amplada i del ple sobre el buit. 

Material i color de la 
façana 

Arrebossats, estucats o pintats amb 
colors ocres o terrosos adaptats al 
seu entorn. 



Tipus, material i color de 
la coberta 

Inclinada amb teula àrab de color 
natural. 
Plana. 

Fusteria No s’admeten colors blancs o 
platejats. 
S’admetran preferentment tons 
foscos adaptats al seu entorn. 

Balcons Serà obligatòria la col·locació de 
baranes metàl·liques de barrots. 
La llosa tindrà com a màxim un 
gruix de 12 cm. I es rematarà amb 
una motllura. 

Fronts construïts 
abans de 1.910 

Condicions d'edificació Si l’alçada permesa per la zona és 
major en una o més plantes de 
l’alçada dels edificis tipus, la part 
de la nova edificació que superi 
aquesta alçada es situarà 3 mts. 
endarrerida de l’alineació oficial 
del carrer. 

Comissió de 
Patrimoni Local 
 

Tota intervenció de reforma, rehabilitació, substitució i/o obra 
nova que suposi afectació de les façanes de l’edifici o que 
modifiqui la relació d’aquestes amb el seu entorn, requerirà el 
dictamen favorable de la Comissió de Patrimoni Local. 

 
 
Article 149. Subzona clau 2c de la Fundació 
 

3. Les condicions d’edificació són les següents: 
 

Tipus d’ordenació Alineada a vial. 
Densitat 1 hab. /  100 m2. 
Paràmetres 
referits a l'illa 

Profunditat Edificable Pl. 
Baixa 
 

Total per a usos no 
residencials. 
12 mts. per a usos 
residencials. 

Pl. Pis 12 mts. 
En usos residencials en planta 
baixa i per a tots els usos en planta 
pis caldrà garantir un pati lliure 
d’edificació amb una superfície 
mínima equivalent al 20% de la 
parcel·la, excepte en els edificis en 
cantonada amb un màxim de 12 
mts. de fondària i excepte en les 
illes de menys de 18 mts. de 
dimensió menor. 



Alçada reguladora 
màxima 

15,50 mts., excepte entre cases 
catalogades amb una alçada de 
cornisa superior. En aquest cas 
l’edificació haurà d’igualar 
l’alçada de la casa veïna més 
baixa. 

Soterranis S’admeten destinats a aparcament, 
magatzem o a serveis tècnics de 
l’edifici. 

Accés rodat a l'edifici Un per parcel·la. 
Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 4pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. en usos residencials i 

aparcament. 
3,00 mts. per altres usos. 

· planta pis 2,50 mts. 
Entresolat de planta baixa No s’admet. 
Cossos sortints oberts a 
carrer i a pati d’illa : 
balcons 

Segons l’art. 80 amb la limitació 
d’una amplada màxima de 80 cm.  
Els cossos sortints a pati d’illa 
hauran de complir també amb les 
determinacions de l’art. 78. 

Cossos sortints tancats: 
tribunes 

No s’admeten. 

Porxos No s’admeten excepte quan es 
contemplin per la totalitat del front 
de façana d’una illa. 

Tractament façanes 
existents 

La mateixa que un o varis edificis 
del seu front de carrer o de 
l’entorn més immediat, construïts 
abans de 1910. 

Composició de façanes La mateixa que un o varis edificis 
del seu front de carrer o de 
l’entorn més immediat, construïts 
abans de 1910, sobre eixos 
verticals de composició. 
Caldrà justificar la conveniència 
de la solució incloent al projecte 
tècnic un plànol a escala 1/100 de 
l’alçat del front de carrer 
completat amb detall de les 
edificacions veïnes i dels seus 
materials de façana. 



Proporcions de les 
obertures 

La mateixa que en un o varis 
edificis del seu front de carrer 
construïts abans de 1910, amb 
predomini de l’alçada sobre 
l’amplada i del ple sobre el buit. 

Material i color de la 
façana 

Arrebossats, estucats o pintats amb 
colors ocres o terrosos adaptats al 
seu entorn. 

Tipus, material i color de 
la coberta 

Inclinada amb teula àrab de color 
natural. 
Plana. 

Fusteria No s’admeten colors blancs o 
platejats. 
S’admetran preferentment tons 
foscos adaptats al seu entorn. 

Balcons Serà obligatòria la col·locació de 
baranes metàl·liques de barrots. 
La llosa tindrà com a màxim un 
gruix de 12 cm. I es rematarà amb 
una motllura. 

Fronts construïts 
abans de 1.910 

Condicions d'edificació Si l’alçada permesa per la zona és 
major en una o més plantes de 
l’alçada dels edificis tipus, la part 
de la nova edificació que superi 
aquesta alçada es situarà 3 mts. 
endarrerida de l’alineació oficial 
del carrer. 

Comissió de 
Patrimoni Local 
 

Tota intervenció de reforma, rehabilitació, substitució i/o obra 
nova que suposi afectació de les façanes de l’edifici o que 
modifiqui la relació d’aquestes amb el seu entorn, requerirà el 
dictamen favorable de la Comissió de Patrimoni Local. 

 
 
Article 157. Subzona clau 5a de l’Eixample decimonònic 
 

4. Les condicions d’edificació són les següents: 
 
Tipus d’ordenació Alineada a vial. 
Densitat 1 hab. / 100 m2. 
Paràmetres 
referits a l’illa 

Profunditat Edificable Pl. 
Baixa 
 

25 mts. per a usos no 
residencials i de 12 mts., 
per a usos residencials. 

Pl. Pis 12 mts., per a tots els 
usos.  



En usos residencials en planta 
baixa i per a tots els usos en planta 
pis caldrà garantir un pati lliure 
d’edificació amb una superfície 
mínima equivalent al 20% de la 
parcel·la, excepte en els edificis en 
cantonada i amb un màxim de 12 
mts. de profunditat edificable. 

Alçada reguladora 
màxima 

12,00 mts., excepte entre cases 
catalogades amb una alçada de 
cornisa superior. En aquest cas 
l’edificació haurà d’igualar 
l’alçada de la casa veïna més 
baixa. 

Accés rodat a l’edifici S’admet un accés de vehicles per a 
cada façana de l’edifici. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 3pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. en usos residencials i 

aparcament. 
3,00 mts. per altres usos. 

· planta pis 2,50 mts. 
Entresolat de planta baixa No s’admet. 
Sotacoberta   S’admet. 
Cossos sortints oberts a 
carrer i a pati d’illa : 
balcons 

Segons l’art. 80 amb la limitació 
d’una amplada màxima de 80 cm. 
En parcel·les amb un front de 
façana inferior a 5 mts. no 
s’admetrà la duplicitat de balcons. 
Els cossos sortints a pati d’illa 
hauran de complir també amb les 
determinacions de l’art. 78. 

Cossos sortints tancats: 
tribunes 

No s’admeten. 
 

Porxos No s’admeten excepte quan es 
contemplin per la totalitat del front 
de façana d’una illa. 

Tractament façanes 
existents 

La mateixa que un o varis edificis 
del seu front de carrer o de 
l’entorn més immediat, construïts 
abans de 1910. 

Composició de façanes La mateixa que un o varis edificis 
del seu front de carrer o de 
l’entorn més immediat, construïts 
abans de 1910, sobre eixos 
verticals de composició. 



Proporcions de les 
obertures 

La mateixa que en un o varis 
edificis del seu front de carrer 
construïts abans de 1910, amb 
predomini de l’alçada sobre 
l’amplada. 

Material i color de la 
façana 

Arrebossats, estucats o pintats amb 
colors ocres o terrosos adaptats al 
seu entorn. 

Tipus, material i color de 
la coberta 

Inclinada amb teula àrab de color 
natural. 
Plana. 

Fusteria No s’admeten colors blancs o 
platejats. 
S’admetran preferentment tons 
foscos adaptats al seu entorn. 

Condicions 
Formals 

Façanes La composició mantindrà la 
divisió parcel·lària actual. 
Per altre part, la composició 
general, distribució i forma dels 
forats, cornisa, etc... seguirà 
tipològicament el model de un o 
varis edificis del mateix front de 
carrer construïts abans de 1910. 
En cas de no haver-n’hi cap, serà 
obligatori fer la façana plana amb 
els forats amb proporcions 
verticals. 
En qualsevol cas, caldrà justificar 
la conveniència de la solució 
incloent al projecte tècnic un 
plànol a escala 1/100 de l’alçat del 
front de carrer completat amb 
detall de les edificacions veïnes i 
dels seus materials de façana. 

Comissió de 
Patrimoni Local 
 

Tota intervenció de reforma, rehabilitació, substitució i/o obra 
nova que suposi afectació de les façanes de l’edifici o que 
modifiqui la relació d’aquestes amb el seu entorn, requerirà el 
dictamen favorable de la Comissió de Patrimoni Local. 
La Comissió de Patrimoni Local podrà determinar la 
conveniència de preservar elements d’interès tal i com poden 
ser emmarcats de pedra, elements decoratius, reixes i baranes, 
etc. 

 
 
Article 158. Subzona clau 5b de l’Eixample decimonònic 
 

4. Les condicions d’edificació són les següents: 



 
Tipus d’ordenació Alineada a vial. 
Densitat 1 hab. / 100 m2. 
Paràmetres 
referits a l'illa 

Profunditat Edificable Pl. 
Baixa 
 

25 mts. per a usos no 
residencials i de 12 mts., 
per a usos residencials. 

Pl. Pis 12 mts., per a tots els 
usos.  

En usos residencials en planta 
baixa i per a tots els usos en planta 
pis caldrà garantir un pati lliure 
d’edificació amb una superfície 
mínima equivalent al 20% de la 
parcel·la, excepte en els edificis en 
cantonada i amb un màxim de 12 
mts. de profunditat edificable. 

Alçada reguladora 
màxima 

9,90 mts. 

Accés a l'edifici S’admet un accés de vehicles per a 
cada façana de la parcel·la. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 2pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. en usos residencials i 

aparcament. 
3,00 mts. per altres usos. 

· planta pis 2,50 mts. 
Entresolat de planta baixa No s’admet. 
Sotacoberta  S’admet. 
Cossos sortints oberts a 
carrer i a pati d’illa: 
balcons 

Segons l’art. 80 amb la limitació 
d’una amplada màxima de 80 cm. 
En parcel·les amb un front de 
façana inferior a 5 mts. no 
s’admetrà la duplicitat de balcons. 
Els cossos sortints a pati d’illa 
hauran de complir també amb les 
determinacions de l’art. 78. 

Cossos sortints tancats: 
tribunes 

No s’admeten. 

Porxos No s’admeten excepte quan es 
contemplin per la totalitat del front 
de façana d’una illa. 

Tractament façanes 
existents 

La mateixa que un o varis edificis 
del seu front de carrer o de 
l’entorn més immediat, construïts 
abans de 1910. 



Composició de façanes La mateixa que un o varis edificis 
del seu front de carrer o de 
l’entorn més immediat, construïts 
abans de 1910, sobre eixos 
verticals de composició. 

Proporcions de les 
obertures 

La mateixa que en un o varis 
edificis del seu front de carrer 
construïts abans de 1910, amb 
predomini de l’alçada sobre 
l’amplada. 

Material i color de la 
façana 

Arrebossats, estucats o pintats amb 
colors ocres o terrosos adaptats al 
seu entorn. 

Tipus, material i color de 
la coberta 

Inclinada amb teula àrab de color 
natural. 
Plana. 

Fusteria No s’admeten colors blancs o 
platejats. 
S’admetran preferentment tons 
foscos adaptats al seu entorn. 

Condicions 
formals 

Façanes La composició mantindrà la 
divisió parcel·lària actual. 
Per altre part, la composició 
general, distribució i forma dels 
forats, cornisa, etc... seguirà 
tipològicament el model de un o 
varis edificis del mateix front de 
carrer construïts abans de 1910. 
En cas de no haver-n’hi cap, serà 
obligatori fer la façana plana amb 
els forats amb proporcions 
verticals. 
En qualsevol cas, caldrà justificar 
la conveniència de la solució 
incloent al projecte tècnic un 
plànol a escala 1/100 de l’alçat del 
front de carrer completat amb 
detall de les edificacions veïnes i 
dels seus materials de façana. 

Comissió de 
Patrimoni Local 
 

Tota intervenció de reforma, rehabilitació, substitució i/o obra 
nova que suposi afectació de les façanes de l’edifici o que 
modifiqui la relació d’aquestes amb el seu entorn, requerirà el 
dictamen favorable de la Comissió de Patrimoni Local. 
La Comissió de Patrimoni Local podrà determinar la 
conveniència de preservar elements d’interès tal i com poden 
ser emmarcats de pedra, elements decoratius, reixes i baranes, 
etc. 



5. Les condicions d’ús són les següents: 
 

Usos admesos Habitatge. 
Residencial comunitari. 
Hoteler. 
Serveis personals excepte els usos recreatius 
relatius a discoteques, bars musicals, sales de ball i 
sales de festa. 
Comercial. 
Oficines. 
Sanitari i assistencial, excepte clíniques, hospitals, 
sanatoris i similars. 
Docent, cultural i religiós. 
Indústria artesana. 
Tallers. 
Magatzems. 

 
 
Article 159. Subzona clau 5c de l’Eixample decimonònic 
 

3. Les condicions d’edificació són les següents: 
 
Tipus d’ordenació Alineada a vial. 
Densitat 1 hab. /  100 m2. 
Paràmetres 
referits a l'illa 

Profunditat Edificable Pl. 
Baixa 
 

25 mts. per a usos no 
residencials i de 12 mts., 
per a usos residencials. 

Pl. Pis 12 mts., per a tots els 
usos.  

En usos residencials en planta 
baixa i per a tots els usos en planta 
pis caldrà garantir un pati lliure 
d’edificació amb una superfície 
mínima equivalent al 20% de la 
parcel·la, excepte en els edificis en 
cantonada i amb un màxim de 12 
mts. de profunditat edificable. 

Alçada reguladora 
màxima 

7,00 mts. 

Accés a l'edifici S’admet un accés de vehicles per a 
cada façana de la parcel·la. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 1pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. en usos residencials i 

aparcament. 
3,00 mts. per altres usos. 



· planta pis 2,50 mts. 
Entresolat de planta baixa No s’admet. 
Sotacoberta   S’admet. 
Cossos sortints oberts a 
carrer i a pati d’illa : 
balcons 

Segons l’art. 80 amb la limitació 
d’una amplada màxima de 80 cm 
En parcel·les amb un front de 
façana inferior a 5 mts. no 
s’admetrà la duplicitat de balcons. 
Els cossos sortints a pati d’illa 
hauran de complir també amb les 
determinacions de l’art. 78. 

Cossos sortints tancats: 
tribunes 

No s’admeten. 

Porxos No s’admeten excepte quan es 
contemplin per la totalitat del front 
de façana d’una illa. 

Tractament façanes 
existents 

La mateixa que un o varis edificis 
del seu front de carrer o de 
l’entorn més immediat, construïts 
abans de 1910. 

Composició de façanes La mateixa que un o varis edificis 
del seu front de carrer o de 
l’entorn més immediat, construïts 
abans de 1910, sobre eixos 
verticals de composició. 

Proporcions de les 
obertures 

La mateixa que en un o varis 
edificis del seu front de carrer 
construïts abans de 1910, amb 
predomini de l’alçada sobre 
l’amplada. 

Material i color de la 
façana 

Arrebossats, estucats o pintats amb 
colors ocres o terrosos adaptats al 
seu entorn. 

Tipus, material i color de 
la coberta 

Inclinada amb teula àrab de color 
natural. 
Plana. 

Fusteria No s’admeten colors blancs o 
platejats. 
S’admetran preferentment tons 
foscos adaptats al seu entorn. 



Condicions 
formals 

Façanes La composició mantindrà la 
divisió parcel·lària actual. 
Per altre part, la composició 
general, distribució i forma dels 
forats, cornisa, etc... seguirà 
tipològicament el model de un o 
varis edificis del mateix front de 
carrer construïts abans de 1910. 
En cas de no haver-n’hi cap, serà 
obligatori fer la façana plana amb 
els forats amb proporcions 
verticals. 
En qualsevol cas, caldrà justificar 
la conveniència de la solució 
incloent al projecte tècnic un 
plànol a escala 1/100 de l’alçat del 
front de carrer completat amb 
detall de les edificacions veïnes i 
dels seus materials de façana. 

Comissió de 
Patrimoni Local 
 

Tota intervenció de reforma, rehabilitació, substitució i/o obra 
nova que suposi afectació de les façanes de l’edifici o que 
modifiqui la relació d’aquestes amb el seu entorn, requerirà el 
dictamen favorable de la Comissió de Patrimoni Local. 
La Comissió de Patrimoni Local podrà determinar la 
conveniència de preservar elements d’interès tal i com poden 
ser emmarcats de pedra, elements decoratius, reixes i baranes, 
etc. 

 
 
Article 160. Subzona clau 5d de l’Eixample decimonònic 
 

3. Les condicions d’edificació són les següents: 
 

Tipus d’ordenació Alineada a vial. 
Densitat 1 hab. / 100 m2. 
Paràmetres 
referits a l’illa 

Profunditat Edificable Pl. 
Baixa 
 

25 mts. per a usos no 
residencials i de 12 mts., 
per a usos residencials. 

Pl. Pis 12 mts., per a tots els 
usos.  



En usos residencials en planta 
baixa i per a tots els usos en planta 
pis caldrà garantir un pati lliure 
d’edificació amb una superfície 
mínima equivalent al 20% de la 
parcel·la, excepte en els edificis en 
cantonada i amb un màxim de 12 
mts. de profunditat edificable. 

Alçada reguladora 
màxima 

15,50 mts. 

Accés a l’edifici S’admet un accés de vehicles per a 
cada façana de la parcel·la. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 4pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. en usos residencials i 

aparcament. 
3,00 mts. per altres usos. 

· planta pis 2,50 mts. 
Entresolat de planta baixa No s’admet. 
Sotacoberta   S’admet. 
Cossos sortints oberts a 
carrer i a pati d’illa : 
balcons 

Segons l’art. 80 amb la limitació 
d’una amplada màxima de 80 cm 
En parcel·les amb un front de 
façana inferior a 5 mts. no 
s’admetrà la duplicitat de balcons. 
Els cossos sortints a pati d’illa 
hauran de complir també amb les 
determinacions de l’art. 78. 

Cossos sortints tancats: 
tribunes 

No s’admeten. 

Porxos No s’admeten excepte quan es 
contemplin per la totalitat del front 
de façana d’una illa. 

Tractament façanes 
existents 

La mateixa que un o varis edificis 
del seu front de carrer o de 
l’entorn més immediat, construïts 
abans de 1910. 

Composició de façanes La mateixa que un o varis edificis 
del seu front de carrer o de 
l’entorn més immediat, construïts 
abans de 1910, sobre eixos 
verticals de composició. 



Proporcions de les 
obertures 

La mateixa que en un o varis 
edificis del seu front de carrer 
construïts abans de 1910, amb 
predomini de l’alçada sobre 
l’amplada. 

Material i color de la 
façana 

Arrebossats, estucats o pintats amb 
colors ocres o terrosos adaptats al 
seu entorn. 

Tipus, material i color de 
la coberta 

Inclinada amb teula àrab de color 
natural. 
Plana. 

Fusteria No s’admeten colors blancs o 
platejats. 
S’admetran preferentment tons 
foscos adaptats al seu entorn. 

Condicions 
formals 

Façanes La composició mantindrà la 
divisió parcel·lària actual. 
Per altre part, la composició 
general, distribució i forma dels 
forats, cornisa, etc... seguirà 
tipològicament el model de un o 
varis edificis del mateix front de 
carrer construïts abans de 1910. 
En cas de no haver-n’hi cap, serà 
obligatori fer la façana plana amb 
els forats amb proporcions 
verticals. 
En qualsevol cas, caldrà justificar 
la conveniència de la solució 
incloent al projecte tècnic un 
plànol a escala 1/100 de l’alçat del 
front de carrer completat amb 
detall de les edificacions veïnes i 
dels seus materials de façana. 

Comissió de 
Patrimoni Local 
 

Tota intervenció de reforma, rehabilitació, substitució i/o obra 
nova que suposi afectació de les façanes de l’edifici o que 
modifiqui la relació d’aquestes amb el seu entorn, requerirà el 
dictamen favorable de la Comissió de Patrimoni Local. 
La Comissió de Patrimoni Local podrà determinar la 
conveniència de preservar elements d’interès tal i com poden 
ser emmarcats de pedra, elements decoratius, reixes i baranes, 
etc. 

 
 
 
 
Article 161. Subzona clau 5e de l’Eixample decimonònic 



 
3. Les condicions d’edificació són les següents: 

 
Tipus d’ordenació Alineada a vial, si bé la façana al 

Psg. Marítim de St. Pol s’haurà de 
situar obligatòriament a una 
distància de 6 mts.  

Densitat 1 hab. /  100 m2. 
Paràmetres 
referits a l'illa 

Profunditat Edificable Pl. 
Baixa 
 

25 mts. per a usos no 
residencials i de 12 mts., 
per a usos residencials. 

Pl. Pis 12 mts., per a tots els 
usos.  

En usos residencials en planta 
baixa i per a tots els usos en planta 
pis caldrà garantir un pati lliure 
d’edificació amb una superfície 
mínima equivalent al 20% de la 
parcel·la, excepte en els edificis en 
cantonada i amb un màxim de 12 
mts. de profunditat edificable. 

Alçada reguladora 
màxima 

 9,90 mts. 

Accés a l'edifici S’admet un accés de vehicles per a 
cada façana de la parcel·la. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 2pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. en usos residencials i 

aparcament. 
3,00 mts. per altres usos. 

· planta pis 2,50 mts. 
Entresolat de planta baixa No s’admet. 
Sotacoberta   S’admet. 
Cossos sortints oberts a 
carrer i a pati d’illa : 
balcons 

Segons l’art. 80 amb la limitació 
d’una amplada màxima de 80 cm 
En parcel·les amb un front de 
façana inferior a 5 mts. no 
s’admetrà la duplicitat de balcons. 
Els cossos sortints a pati d’illa 
hauran de complir també amb les 
determinacions de l’art. 78. 

Cossos sortints tancats: 
tribunes 

No s’admeten. 

Porxos No s’admeten excepte quan es 
contemplin per la totalitat del front 
de façana d’una illa. 



Tractament façanes 
existents 

La mateixa que un o varis edificis 
del seu front de carrer o de 
l’entorn més immediat, construïts 
abans de 1910. 

Composició de façanes La mateixa que un o varis edificis 
del seu front de carrer o de 
l’entorn més immediat, construïts 
abans de 1910, sobre eixos 
verticals de composició. 

Proporcions de les 
obertures 

La mateixa que en un o varis 
edificis del seu front de carrer 
construïts abans de 1910, amb 
predomini de l’alçada sobre 
l’amplada. 

Material i color de la 
façana 

Arrebossats, estucats o pintats amb 
colors ocres o terrosos adaptats al 
seu entorn. 

Tipus, material i color de 
la coberta 

Inclinada amb teula àrab de color 
natural. 
Plana. 

Fusteria No s’admeten colors blancs o 
platejats. 
S’admetran preferentment tons 
foscos adaptats al seu entorn. 

Tanques 
 

Segons l’art. 83. S’haurà de 
consensuar un model únic per a tot 
el front, model sotmès al dictamen 
favorable de la Comissió Local de 
Patrimoni. 



Condicions 
formals 

Façanes La composició mantindrà la 
divisió parcel·lària actual. 
Per altre part, la composició 
general, distribució i forma dels 
forats, cornisa, etc... seguirà 
tipològicament el model de un o 
varis edificis del mateix front de 
carrer construïts abans de 1910. 
En cas de no haver-n’hi cap, serà 
obligatori fer la façana plana amb 
els forats amb proporcions 
verticals. 
En qualsevol cas, caldrà justificar 
la conveniència de la solució 
incloent al projecte tècnic un 
plànol a escala 1/100 de l’alçat del 
front de carrer completat amb 
detall de les edificacions veïnes i 
dels seus materials de façana. 

Comissió de 
Patrimoni Local 
 

Tota intervenció de reforma, rehabilitació, substitució i/o obra 
nova que suposi afectació de les façanes de l’edifici o que 
modifiqui la relació d’aquestes amb el seu entorn, requerirà el 
dictamen favorable de la Comissió de Patrimoni Local. 
La Comissió de Patrimoni Local podrà determinar la 
conveniència de preservar elements d’interès tal i com poden 
ser emmarcats de pedra, elements decoratius, reixes i baranes, 
etc. 

 
 
Article 163. Subzona clau 6a de cases en illa 
 

4. Les condicions d’edificació són les següents: 
 

Tipus d’ordenació Alineada a vial. 
Densitat 1 hab. /  100 m2. 
Paràmetres 
referits a l'illa 

Profunditat Edificable Pl. 
Baixa 
 

Total per a usos no 
residencials. 
12 m per a altres usos o 
la indicada en els 
plànols d’Ordenació, 
per a usos residencials. 

Pl. Pis 12 m o la indicada en 
els plànols d’Ordenació, 
per a tots els usos.  

Alçada reguladora 
màxima 

12,00 mts. 

Paràmetres Nombre màxim de plantes Pb + 3pp 



referits a 
l’edificació 

Alçada lliure mínima :  
· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. en usos residencials i 

aparcament. 
3,00 mts. per altres usos. 

· planta pis 2,50 mts. 
Entresolat de planta baixa No s’admet. 
Cossos sortints oberts a 
carrer i a pati d’illa : 
balcons 

Segons l’art. 80.. 
Els cossos sortints a pati d’illa 
hauran de complir també amb les 
determinacions de l’art. 78. 

Cossos sortints tancats: 
tribunes 

Segons l’art. 80. amb la limitació 
d’una amplada màxima de 80 cm 
No s’admeten els cossos sortints 
tancats a pati d’illa. 

La longitud màxima per planta 
resultant de la suma de cossos 
sortints oberts i tancats no serà 
superior, en cap cas, als 2/3 de la 
longitud de façana. 

Material i color de la 
façana 

Lliure. 

5. Les condicions d’ús són les següents: 
 

Usos admesos Habitatge. 
Residencial comunitari. 
Hoteler. 
Serveis personals excepte usos recreatius. 
Comercial. 
Oficines. 
Sanitari i assistencial, excepte clíniques, hospitals, 
sanatoris i similars. 
Docent, cultural i religiós. 
Indústria artesana. 
Tallers. 
Magatzems. 

Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111. 
Quedaran exemptes del compliment d’aquest article 
aquelles finques situades en carrers de vianants. 

 
 
 
 
Article 164. Subzona clau 6b de cases en illa 
 

4. Les condicions d’edificació són les següents: 



 
Tipus d’ordenació Alineada a vial. 
Densitat 1 hab. / 100 m2. 
Paràmetres 
referits a l'illa 

Profunditat Edificable Pl. 
Baixa 
 

Total per a usos no 
residencials. 
12m per a altres usos o 
la indicada en els 
plànols d’Ordenació, 
per a usos residencials. 

Pl. Pis 12 m o la indicada en 
els plànols d’Ordenació, 
per a tots els usos.  

Alçada reguladora 
màxima 

 9,90 mts. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 2pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. en usos residencials i 

aparcament. 
3,00 mts. per altres usos. 

· planta pis 2,50 mts. 
Entresolat de planta baixa No s’admet. 
Cossos sortints oberts a 
carrer i a pati d’illa : 
balcons 

Segons l’art. 80.  
Els cossos sortints a pati d’illa 
hauran de complir també amb les 
determinacions de l’art. 78. 

Cossos sortints tancats: 
tribunes 

Segons l’art. 80. amb la limitació 
d’una amplada màxima de 80 cm.  
No s’admeten els cossos sortints 
tancats a pati d’illa. 
La longitud màxima per planta 
resultant de la suma de cossos 
sortints oberts i tancats no serà 
superior, en cap cas, als 2/3 de la 
longitud de façana. 

Material i color de la 
façana 

Lliure. 



Usos admesos Habitatge. 
Residencial comunitari. 
Hoteler. 
Serveis personals excepte usos recreatius. 
Comercial. 
Oficines. 
Sanitari i assistencial, excepte clíniques, hospitals, 
sanatoris i similars. 
Docent, cultural i religiós. 
Indústria artesana. 
Tallers. 
Magatzems. 

Dotació mínima 
d’aparcament: 

Segons l’art. 111. 
Quedaran exemptes del compliment d’aquest article 
aquelles finques situades en carrers de vianants. 

 
Article 165. Subzona clau 6c de cases en illa 
 

4.-Les condicions d’edificació són les següents: 
 
Tipus d’ordenació Alineada a vial. 
Densitat 1 hab. / 100 m2. 
Paràmetres 
referits a l'illa 

Profunditat edificable Pl. 
Baixa 
 

Total per a usos no 
residencials. 
12m per a altres usos o 
la indicada en els 
plànols d’Ordenació, 
per a usos residencials. 

Pl. Pis 12m o la indicada en els 
plànols d’Ordenació, 
per a tots els usos.  

Alçada reguladora 
màxima 

7,00 mts. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 1pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. en usos residencials i 

aparcament. 
3,00 mts. per altres usos. 

· planta pis 2,50 mts. 
Entresolat de planta baixa No s’admet. 
Cossos sortints oberts a 
carrer i a pati d’illa: 
balcons 

Segons l’art. 80.  
Els cossos sortints a pati d’illa 
hauran de complir també amb les 
determinacions de l’art. 78. 



Cossos sortints tancats: 
tribunes 

Segons l’art. 80. amb la limitació 
d’una amplada màxima de 80 cm 
No s’admeten els cossos sortints 
tancats a pati d’illa. 
La longitud màxima per planta 
resultant de la suma de cossos 
sortints oberts i tancats no serà 
superior, en cap cas, als 2/3 de la 
longitud de façana. 

Material i color de la 
façana 

Lliure. 

5. Les condicions d’ús són les següents: 
 
Usos admesos Habitatge 

Residencial comunitari 
Hoteler 
Serveis personals excepte usos recreatius 
Comercial 
Oficines 
Sanitari i assistencial, excepte clíniques, hospitals, 
sanatoris i similars 
Docent, cultural i religiós 
Indústria artesana 
Taller. 
Magatzems 

Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111. 
Quedaran exemptes del compliment d’aquest article 
aquelles finques situades en carrers de vianants. 

 
Article 166. Subzona clau 6d de cases en illa 
 

5.-Les condicions d’ús són les següents: 
 

Usos admesos Habitatge 
Hoteler 
Comercial 
Serveis personals excepte usos recreatius 
Oficines 
Magatzem 
Indústria artesanal 
Tallers 
Socio – cultural 
Docent 
Restauració  i espectacles 
Recreatiu 



Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’article 111. 
Quedaran exemptes del compliment d’aquest article 
aquelles finques situades en carrers de vianants. 

 
 
Article 167. Subzona clau 6e de cases en illa 
 

4.-Les condicions d’ús són les següents: 
 

Usos admesos Habitatge. 
Residencial comunitari. 
Hoteler. 
Serveis personals excepte usos recreatius. 
Comercial. 
Oficines. 
Sanitari i assistencial, excepte clíniques, hospitals, 
sanatoris i similars. 
Docent, cultural i religiós. 
Indústria artesana. 
Tallers. 
Magatzems. 

Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111. 
Quedaran exemptes del compliment d’aquest article 
aquelles finques situades en carrers de vianants. 

 
 
Article 169. Zona de cases amb jardí (clau 8) 
 

3. Les condicions d’edificació són les següents: 
Tipus d’ordenació Edificació aïllada. 
Densitat 2 habs. per parcel·la. 
Paràmetres 
referits a la 
parcel·la 

Edificabilitat  0,60 m2 st. / m2 sòl. 
Sostre màxim edificable3 400 m2 per parcel·la. 
Ocupació 40%  
Planta Baixa Segons l’art. 74. 
Alçada reguladora 
màxima 

7,00 mts. 

Separacions mínimes :  
· al carrer 3 mts. 
· al fons de parcel·la 3 mts. o ½ de l’alçada de l’edifici. 
· als laterals de parcel·la 3 mts. o  ½ de l’alçada de l’edifici. 
· entre edificacions L’alçada del més alt. 

Accés rodat a l’edifici Un per parcel·la. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 1pp 

Soterranis No s’admeten. 

Alçada lliure mínima:  



· planta baixa 2,50 mts. en usos residencials i 
aparcament. 
3,00 mts. per altres usos. 

· planta pis 2,50 mts. 

Composició de façana Lliure. 
Tipus i pendent màxim de 
la coberta 

Inclinada amb un màxim del 30%. 
S’admet una terrassa plana amb 
una ocupació màxima del 20% de 
la superfície de coberta. 

 
 
Article 176. Subzona clau 9f de xalets 
 

3. Les condicions d’edificació són les següents: 
Tipus d’ordenació Edificació aïllada. 
Densitat 1 hab. / 1.200 m2 de parcel·la. 

No s’admetran agrupacions de 
més de 2 habs. per edifici. 

Paràmetres 
referits a la 
parcel·la 

Edificabilitat  0,30 m2 st. / m2 sòl. 
Sostre màxim edificable 1.000 m2 per edificació 
Ocupació 20%, amb un màxim de 600 m2 

per edificació. 
Alçada reguladora 
màxima 

7,00 mts. 

Separacions mínimes :  
· al carrer 3 mts. 
· al fons de parcel·la 3 metres. 
· als laterals de parcel·la 3 metres. 

Paràmetres 
referits al carrer 
 

Tanques Segons l’art. 92. El material de la 
tanca a espai públic serà de 
paredat de pedra. De la tanca a 
finques veïnes de fàbrica 
arrebossada i pintada. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 1pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. 
· planta pis 2,50 mts. 

Composició de la façana Lliure 
Material i color de la 
façana 

Paredat de pedra o obra de 
fàbrica per revestir amb estucs o 
arrebossats i pintats de colors 
ocres, terrossos o verds foscos 
adaptats a l’entorn. 



Coberta Inclinada amb un pendent màxim 
del 30%. 
S’hi admet un percentatge de 
coberta plana no superior al 30% 
de la superfície de coberta. 
Plana no – transitable i 
enjardinada. 

Material i color de la 
coberta 

Teula àrab en cobertes inclinades. 

Fusteria Lliure 
Vegetació S’haurà d’enjardinar 

obligatòriament la franja lliure 
frontal al carrer de manera que es 
tamisi i oculti al màxim 
l’edificació. 
La vegetació a emprar seran les 
espècies autòctones pròpies de 
l’entorn. 

 
 
 
Article 177. Subzona clau 9h de xalets 
 

3. Les condicions d’edificació són les següents: 
Tipus d’ordenació Edificació aïllada i/o aparellada. 
Densitat 1 hab. per parcel·la. 
Paràmetres 
referits a la 
parcel·la 

Edificabilitat  0,80 m2 st. / m2 sòl. 
Sostre màxim edificable 800 m2 

Ocupació 40% 
Alçada reguladora 
màxima 

7,00 mts. 

Separacions mínimes :  
· al carrer 3 mts. 
· al fons de parcel·la 3 mts. 
· als laterals de parcel·la 3 mts., excepte en les mitgeres. 
  

Paràmetres 
referits al carrer 

Tanques Segons l’art. 92. 

Accés a l’edifici Un per habitatge 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 1pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. 
· planta pis 2,50 mts. 



Composició de la façana Lliure. 
En el cas d’habitatges aparellats, 
caldrà presentar un projecte 
conjunt i unitari. 

Material i color de la 
façana 

Colors ocres i terrosos adaptats a 
l’entorn. 

Coberta Inclinada amb un pendent màxim 
del 30%. 
S’hi admet un percentatge de 
coberta plana no superior al 30% 
de la superfície de coberta. 

Material i color de la 
coberta 

Teula àrab de color rogenc. 

Fusteria Lliure 
Vegetació S’haurà d’enjardinar 

obligatòriament la franja lliure 
frontal al carrer de manera que es 
tamisi i oculti al màxim 
l’edificació. 
La vegetació a emprar seran les 
espècies autòctones pròpies de 
l’entorn. 

 
Article 178. Subzona clau 9i de xalets 
 

3. Les condicions d’edificació són les següents: 
 

Tipus d’ordenació Edificació aïllada. 
Densitat 1 hab. per parcel·la. 
Paràmetres 
referits a la 
parcel·la 

Edificabilitat  0,50 m2 st. / m2 sòl. 
Sostre màxim edificable 400 m2 

Ocupació 25% 
Alçada reguladora 
màxima 

7,00 mts. 

Separacions mínimes :  
· al carrer 4 mts. 
· al fons de parcel·la 4 mts. 
· als laterals de parcel·la 4 mts. 

Paràmetres 
referits al carrer 

Tanques Segons l’art. 92 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 1pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. 
· planta pis 2,50 mts. 

Composició de la façana Lliure. 



Material i color de la 
façana 

Lliure. 

Coberta Inclinada amb un pendent màxim 
del 30%. 
Plana. 

Material i color de la 
coberta 

Teula àrab en coberta inclinada. 

Fusteria Lliure 
Vegetació S’haurà d’enjardinar 

obligatòriament la franja lliure 
frontal al carrer de manera que es 
tamisi i oculti al màxim 
l’edificació. 
La vegetació a emprar seran les 
espècies autòctones pròpies de 
l’entorn. 

 
Article 179. Subzona clau 9j de xalets 
 

3. Les condicions d’edificació són les següents: 
Tipus d’ordenació Edificació aïllada. 
Densitat 1 hab. per parcel·la. 
Paràmetres 
referits a la 
parcel·la 

Edificabilitat  0,44 m2 st. / m2 sòl. 
Sostre màxim edificable 440 m2 

Ocupació 20% 
Alçada reguladora 
màxima 

7,00 mts. 

Separacions mínimes :  
· al carrer 4 mts. 
· al fons de parcel·la 4 mts. 
· als laterals de parcel·la 4 mts. 
  

Paràmetres 
referits al carrer 

Tanques Segons l’art. 92. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 1pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. 
· planta pis 2,50 mts. 

Composició de la façana Lliure. 
Material i color de la 
façana 

Lliure. 

Coberta Inclinada amb un pendent màxim 
del 30%. 
Plana. 



Material i color de la 
coberta 

Teula àrab en coberta inclinada. 

Fusteria Lliure 
Vegetació S’haurà d’enjardinar 

obligatòriament la franja lliure 
frontal al carrer de manera que es 
tamisi i oculti al màxim 
l’edificació. 
La vegetació a emprar seran les 
espècies autòctones pròpies de 
l’entorn. 

 
Article 180. Subzona clau 9k de xalets 
 

3. Les condicions d’edificació són les següents: 
Tipus d’ordenació Edificació aïllada. 
Densitat 1 hab. per parcel·la. 
Paràmetres 
referits a la 
parcel.la 

Edificabilitat  0,37 m2 st. / m2 sòl. 
Sostre màxim edificable 450 m2 

Ocupació 20% 
Alçada reguladora 
màxima 

7,00 mts. 

Separacions mínimes :  
· al carrer 6 mts. 
· al fons de parcel·la 6 mts. 
· als laterals de parcel·la 6 mts. 

Paràmetres 
referits al carrer 

Tanques Segons l’art. 92. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 1pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. 
· planta pis 2,50 mts. 

Composició de la façana Lliure. 
Material i color de la 
façana 

Lliure. 

Coberta Inclinada amb un pendent màxim 
del 30%. 
Plana. 

Material i color de la 
coberta 

Teula àrab en coberta inclinada. 

Fusteria Lliure 



Vegetació S’haurà d’enjardinar 
obligatòriament la franja lliure 
frontal al carrer de manera que es 
tamisi i oculti al màxim 
l’edificació. 
La vegetació a emprar seran les 
espècies autòctones pròpies de 
l’entorn. 

 
 
Article 181. Subzona clau 9l de xalets 
 

3. Les condicions d’edificació són les següents: 
Tipus d’ordenació Edificació aïllada. 
Densitat 1 hab. per parcel·la. 
Paràmetres 
referits a la 
parcel·la 

Edificabilitat  0,31 m2 st. / m2 sòl. 
Sostre màxim edificable 475 m2 

Ocupació 15% 
Alçada reguladora 
màxima 

7,00 mts. 

Separacions mínimes :  
· al carrer 6 mts. 
· al fons de parcel·la 6 mts. 
· als laterals de parcel·la 6 mts. 
  

Paràmetres 
referits al carrer 

Tanques Segons l’art. 83. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 1pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. 
· planta pis 2,50 mts. 

Composició de la façana Lliure. 
Material i color de la 
façana 

Lliure. 

Coberta Inclinada amb un pendent màxim 
del 30%. 
Plana. 

Material i color de la 
coberta 

Teula àrab en coberta inclinada. 

Fusteria Lliure 



Vegetació S’haurà d’enjardinar 
obligatòriament la franja lliure 
frontal al carrer de manera que es 
tamisi i oculti al màxim 
l’edificació. 
La vegetació a emprar seran les 
espècies autòctones pròpies de 
l’entorn. 

 
 
Article 183. Subzona clau 10a de cases agrupades 
 
1. Es correspon amb aquells subsectors de l’àmbit on s’hi ha previst una major densitat 

d’habitatges. 
2. Les condicions de parcel· lació, d’edificació i d’ús són les que s’estableixen en els 

apartats següents. No obstant aquestes condicions d’ordenació poden ser modificades 
per les disposicions de planejament de desenvolupament aprovat en els sòls que, en els 
plànols d’ordenació, la clau de zonificació s’acompanya de la indicació segons 
ordenació (s/o).  

3. Les condicions de parcel· lació són les següents: 
Parcel·la mínima 1.000 mts2. 

4. Les condicions d’edificació són les següents: 
Tipus d’ordenació Edificació en filera, front, corona 

o pati. 
Densitat 1 hab. x  250 m2 de  parcel·la. 
Paràmetres 
referits a la 
parcel.la 

Edificabilitat  0,50 m2 st. / m2 sòl. 
Sostre màxim per 
agrupació 

1.600 m2 

Alçada reguladora 
màxima 

6,50 mts. 

Separacions:   
· al carrer Fixa i obligatòria de 5 mts. 
· als laterals de parcel·la L’edificació serà entre mitgeres, 

excepte les dels dos extrems, que 
se separaran com a mínim 3 mts. 
dels llindars laterals de parcel·la. 

Construccions auxiliars Dins la franja de separació a vial, 
s’admet la construcció d’un 
garatge en substitució de terres 
(soterrani) amb una superfície 
màxima de 30 m2 per habitatge. 

Unitats de 
promoció 
 

Unitat màxima de 
promoció 

12 cases i un màxim de 48 mts. 
lineals d’amplada de façana. 

Unitat mínima de 
promoció 

6 cases amb un mínim de 24 mts. 
lineals d’amplada de façana. 



Promocions individuals En aquest cas caldrà redactar un 
pla de millora urbana  que ordeni 
la totalitat de la futura agrupació 
(volums, façanes i espais lliures) 
tal i com s’indica en els apartats 
referents a les unitats de promoció.  

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 1pp 

Fondària edificable 12 mts. a totes les plantes i per a 
tots els usos. 

Alçada lliure mínima :  
· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. 
· planta pis 2,50 mts. 

Composició de la façana La façana de cada unitat 
d’habitatges es farà evident com 
un sol conjunt, essent totes les 
façanes individuals 
compositivament iguals. 

Cossos sortints oberts S’admeten cossos sortints oberts 
amb una volada màxima sobre 
l’espai lliure de parcel·la de 0,50 
mts. 

Cossos sortints tancats S’admeten cossos sortints tancats 
(tribunes) amb una volada màxima 
sobre l’espai lliure de parcel·la de 
0,50 mts. 

Longitud màxima dels 
cossos sortints 

No podran suposar, en conjunt, 
més del 50% de l’amplada de la 
façana. 

Coberta Lliure. 
Colors Els colors de tots els elements 

constructius s’ajustaran 
obligatòriament a la gamma 
d’ocres, verds o terrosos adaptats 
a l’entorn. 

Fusteria Lliure 
Vegetació S’haurà d’enjardinar 

obligatòriament la franja lliure 
frontal al carrer de manera que es 
tamisi i oculti al màxim 
l’edificació. 
La vegetació a emprar seran les 
espècies autòctones pròpies de 
l’entorn. 

Espai lliure de 
l’edificació 

El 40% de l’espai lliure de parcel·la es destinarà a jardí 
col·lectiu al servei de l’agrupació. 



Plans de millora 
urbana 

En casos particulars motivats per raons paisatgístiques, es 
podran modificar les condicions d’edificació mitjançant la 
redacció, tramitació i aprovació d’un pla de millora urbana. 

5. Les condicions d’ús són les següents: 
Usos admesos Habitatge. 
Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111. 

 
Article 184. Subzona clau 10b de cases agrupades 
 
1. Es correspon amb aquells subsectors de l’àmbit on s’hi ha previst una menor densitat 

d’habitatges. 
2. Les condicions de parcel· lació, d’edificació i d’ús són les que s’estableixen en els 

apartats següents. No obstant aquestes condicions d’ordenació poden ser modificades 
per les disposicions de planejament de desenvolupament aprovat en els sòls que, en els 
plànols d’ordenació, la clau de zonificació s’acompanya de la indicació segons 
ordenació (s/o).  

3. Les condicions de parcel· lació són les següents: 
Parcel·la mínima 1.000 mts2. o l’existent abans de 

1985 
4. Les condicions d’edificació són les següents: 

 
Tipus d’ordenació Edificació en filera, front, corona 

o pati. 
Densitat 1 hab. x  400 m2 de  parcel·la. 
Paràmetres 
referits a la 
parcel.la 

Edificabilitat  0,40 m2 st. / m2 sòl. 
Sostre màxim per 
agrupació 

1.600 m2 

Alçada reguladora 
màxima 

6,50 mts. 

Separacions:   
· al carrer Fixa i obligatòria de 5 mts. 
· als laterals de parcel·la L’edificació serà entre mitgeres, 

excepte les dels dos extrems, que 
se separaran com a mínim 3 mts. 
dels llindars laterals de parcel·la. 

Construccions auxiliars Dins la franja de separació a vial, 
s’admet la construcció d’un 
garatge en substitució de terres 
(soterrani) amb una superfície 
màxima de 30 m2 per habitatge. 

Unitats de 
promoció 

Unitat màxima de 
promoció 

12 cases i un màxim de 48 mts. 
lineals d’amplada de façana. 



 Promocions individuals En aquest cas caldrà redactar un 
pla de millora urbana que ordeni 
la totalitat de la futura agrupació 
(volums, façanes i espais lliures) 
tal i com s’indica en els apartats 
referents a les unitats de promoció. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 1pp 

Fondària edificable 12 mts. a totes les plantes i per a 
tots els usos. 

Alçada lliure mínima :  
· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. 
· planta pis 2,50 mts. 

Composició de la façana La façana de cada unitat 
d’habitatges es farà evident com 
un sol conjunt, essent totes les 
façanes individuals 
compositivament iguals. 

Cossos sortints oberts S’admeten cossos sortints oberts 
amb una volada màxima sobre 
l’espai lliure de parcel·la de 0,50 
mts. 

Cossos sortints tancats S’admeten cossos sortints tancats 
(tribunes) amb una volada màxima 
sobre l’espai lliure de parcel·la de 
0,50 mts. 

Longitud màxima dels 
cossos sortints 

No podran suposar, en conjunt, 
més del 50% de l’amplada de la 
façana. 

Coberta Lliure. 
Colors Els colors de tots els elements 

constructius s’ajustaran 
obligatòriament a la gamma 
d’ocres, verds o terrosos adaptats 
a l’entorn. 

Fusteria Lliure 
Vegetació S’haurà d’ajardinar 

obligatòriament la franja lliure 
frontal al carrer de manera que es 
tamisi i oculti al màxim 
l’edificació. 
La vegetació a emprar seran les 
espècies autòctones pròpies de 
l’entorn. 

Espai lliure de 
l’edificació 

El 40% de l’espai lliure de parcel.la es destinarà a jardí 
col.lectiu al servei de l’agrupació. 



Plans de millora 
urbana 

En casos particulars motivats per raons paisatgístiques, es 
podran modificar les condicions d’edificació mitjançant la 
redacció, tramitació i aprovació d’un pla de millora urbana. 

5. Les condicions d’ús són les següents: 
Usos admesos Habitatge. 
Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111. 

 
Article 185. Zona de torres (clau 11) 
 
1. La zona de torres es correspon amb un dels àmbits ordenats mitjançant els plans 

parcials de Sant Pol Platja i Sant Pol Interior, actualment desenvolupats en la seva 
totalitat. En aquesta zona s’hi ha previst la configuració d’un barri amb edificació 
aïllada en torres multiresidencials o edificis monoresidencials en filera amb separació 
del front de carrer i de parcel· la. 

2. Les condicions de parcel· lació són les següents: 
 

Front mínim de parcel·la 24 mts. 
Parcel·la mínima 700 mts2. 

3. Les condicions de parcel· lació són les següents: 
Tipus d’ordenació Edificació aïllada en torres 

multiresidnecials o edificis 
monoresidencials en filera amb 
separació del front de carrer i de 
parcel·la. 

Densitat 1 hab. / 115 m2. 
Paràmetres 
referits a la 
parcel·la 

Edificabilitat  0,50 m2 st. / m2 sòl. 
Sostre màxim edificable 1.000 m2 amb una longitud 

màxima de façana de 35 mts.  
Ocupació màxima 40 % 
Alçada reguladora 
màxima 

10,00 mts. 

Separacions:   
· al carrer Fixa i obligatòria de 5 mts. 
· als laterals de parcel·la 1/2 de l’alçada amb un mínim de 3 

mts. 
Paràmetres 
referits al carrer 

Tanques Segons l’art. 92. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 2pp 
Amplada mínima de 
façana 

18 mts. 

Alçada lliure mínima :  
· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. 
· planta pis 2,50 mts. 

Entresolat a planta baixa No s’admet. 
Sotacoberta No s’admet. 



Soterranis Segons art. 87 
Cossos sortints oberts S’admeten cossos sortints oberts 

únicament amb caràcter 
d’excepció, amb una volada 
màxima inferior a  0,60 mts i 
sempre i quan es justifiquin per 
motius de la composició de façana. 

Cossos sortints tancats No s’admeten. 

Condicions estètiques Totes les façanes tindran 
consideració i tractament de 
principal. 

Tipus i material de la 
coberta 

Inclinada, a 2 aigües en edificació 
en filera i a 4 aigües en torres 
multiresidencials de teula, i amb 
un pendent màxim del 30%. 
S’admet la inserció de terrats 
plans dins del pla de coberta i 
situats a 2 mts. o més dels plans de 
façana. 

Espai lliure de 
l’edificació 

Els espais lliures de la parcel·la seran ajardinats i arbrats en 
un mínim del 60% de la superfície. 

 
4. Les condicions d’ús són les següents: 

Usos admesos Habitatge. 
Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111. 

 
 
Article 187. Subzona clau 12a d’apartaments. 
 

4. Les condicions d’edificació són les següents: 
 
Tipus d’ordenació Edificació aïllada. 
Densitat 1 hab. / 100 m2. 
Paràmetres 
referits a la 
parcel.la 

Edificabilitat  0,80 m2 st. / m2 sòl. 

Ocupació màxima 40 % 
Alçada reguladora 
màxima 

12,00 mts. 

Separacions:   
· al carrer Fixa i obligatòria de 5 mts. 
· als límits de parcel·la 1/2 de l’alçada amb un mínim de 3 

mts. 
· entre edificis Igual o superior a l’alçada del més 

alt. 
Paràmetres Tanques Segons l’art. 92. 



referits al carrer 
 

Accés a l’edifici S’admetrà una única entrada per a 
vehicles a cada parcel·la. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 3pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. per usos residencials. 

3,00 mts. per a altres usos. 
· planta pis 2,50 mts. 

Entresolat a planta baixa Segons art. 65. 
Soterranis Segons art. 87 
Condicions estètiques Els materials i colors de façana 

s’ajustaran a la gamma de colors 
ocres, verds o terrosos que millor 
s’adaptin a l’entorn. 

Tipus i material de la 
coberta 

Inclinada i amb un pendent màxim 
del 30%. 
Plana sense limitacions. 

Condicions 
formals 

La geometria dels edificis únicament pot ser de dos tipus: 
- formant blocs lineals amb una crugia màxima de 12 

mts. 
- formant torres amb dues dimensions ortogonals no 

superiors a 22 mts. lineals. 
Tot projecte haurà  de col·locar els edificis de manera que 
respectin i harmonitzin amb: 

- la topografia del terreny tot situant-se, 
preferentment, paral·lels a les corbes de nivell. 

- Les alineacions del carrer, buscant el seu 
paral·lelisme. 

En els casos d’edificis esglaonats, no es podran estendre sobre 
el terreny de manera que el nombre de plantes situat sobre el 
nivell amb consideració de planta baixa sigui superior al 
màxim permès. Quan això succeeixi caldrà dividir l’edifici i 
donar compliment a la separació mínima entre edificacions 
dins de la parcel·la. 

Espai lliure de 
l’edificació 

Serà enjardinat, sense aparcament ni cap altre element que en 
dificulti el seu ús per al lleure, i amb una superfície mínima de 
25 m2 per habitatge. 

 
Article 188. Subzona clau 12b d’apartaments 
 

3. Les condicions d’edificació són les següents: 
 

Tipus d’ordenació Edificació aïllada. 
Densitat 1 hab. / 100 m2. 
Paràmetres 
referits a la 

Edificabilitat  0,80 m2 st. / m2 sòl. 

Ocupació màxima 40 % 



parcel·la Alçada reguladora 
màxima 

9,00 mts. 

Separacions:   
· al carrer Fixa i obligatòria de 5 mts. 
· als límits de parcel·la 1/2 de l’alçada amb un mínim de 3 

mts. 

· entre edificis Igual o superior a l’alçada del més 

alt. 

Paràmetres 
referits al carrer 
 

Tanques Segons l’art. 92. 

Accés a l’edifici S’admetrà una única entrada per a 
vehicles a cada parcel·la. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 2pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. per usos residencials. 

3,00 mts. per a altres usos. 
· planta pis 2,50 mts. 

Entresolat a planta baixa Segons art. 65. 
Soterranis Segons art. 87 
Condicions estètiques Els materials i colors de façana 

s’ajustaran a la gamma de colors 
ocres, verds o terrosos que millor 
s’adaptin a l’entorn. 

Tipus i material de la 
coberta 

Inclinada i amb un pendent màxim 
del 30%. 
Plana sense limitacions. 

Condicions 
formals 

La geometria dels edificis únicament pot ser de dos tipus: 
- formant blocs lineals amb una crugia màxima de 12 

mts. 
- formant torres amb dues dimensions ortogonals no 

superiors a 22 mts. lineals. 
Tot projecte haurà  de col·locar els edificis de manera que 
respectin i harmonitzin amb: 

- la topografia del terreny tot situant-se, 
preferentment, paral·lels a les corbes de nivell. 

- Les alineacions del carrer, buscant el seu 
paral·lelisme. 



En els casos d’edificis esglaonats, no es podran estendre sobre 
el terreny de manera que el nombre de plantes situat sobre el 
nivell amb consideració de planta baixa sigui superior al 
màxim permès. Quan això succeeixi caldrà dividir l’edifici i 
donar compliment a la separació mínima entre edificacions 
dins de la parcel·la. 

Espai lliure de 
l’edificació 

Serà enjardinat, sense aparcament ni cap altre element que en 
dificulti el seu ús per al lleure, i amb una superfície mínima de 
25 m2 per habitatge. 

 
 
Article 190. Subzona clau 12d d’apartaments 
 
1. Es correspon amb les finques de l’Av. Vall d’Aro que es caracteritzen per l’edificació 

de blocs d’apartaments alineats paral· lelament al vial seguint una volumetria específica 
ja regulada en el Pla Parcial de Sant Pol Interior, actualment desenvolupat en la seva 
totalitat. 

2. Les condicions de parcel· lació són les següents: 
 

Front mínim de parcel·la 20 mts. 
Parcel·la mínima 800 mts2. 

3. Les condicions de parcel· lació són les següents: 
Tipus d’ordenació Segons la determinada pel pla 

aprovat anteriorment. 
Densitat 1 hab. / 100 m2. 
Paràmetres 
referits a la 
parcel·la 

Edificabilitat  0,82 m2 st. / m2 sòl. 

Ocupació màxima 35 % amb una profunditat 
edificable màxima de 13 mts. en 
les plantes pis. 

Alçada reguladora 
màxima 

11,00 mts. 

Separacions:   
· al carrer Planta baixa alineada a vial. 

4 mts. en planta pis. 
· a passatges devianants 3 mts. 

· a veïns 5 mts. 

Paràmetres 
referits al carrer 
 

Tanques Segons l’art. 83. 

Accés a l’edifici Una única entrada de vehicles per 
parcel·la. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 2pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,25 mts. per a garatge 
2,40 mts. per a magatzem 

· planta baixa 2,50 mts.  
· planta pis 2,50 mts. 



Entresolat a planta baixa No s’admet. 
Sotacoberta No s’admet. 
Soterranis Segons art. 87 amb la limitació 

següent: 
-  en cap cas superarà 
l’ocupació màxima permesa. 

Condicions estètiques Els materials i colors de façana 
s’ajustaran a la gamma de colors 
ocres, verds o terrosos que millor 
s’adaptin a l’entorn. 

Tipus i material de la 
coberta 

Inclinada i amb un pendent màxim 
del 30%. 
S’admetrà la inserció de terrats 
plans dins del pla de coberta i 
sempre que es situïn a una 
distància de 2 mts. del pla de 
façana. 

Condicions 
formals 

Totes les façanes tindran consideració i tractament de 
principal, havent-se d’utilitzar materials adients a tal fi.  
Als efectes de mantenir criteris estètics en la composició dels 
edificis, la cornisa de remat de la planta baixa serà horitzontal 
a 5 mts. de la cota mitja del terreny i, per tant, seran les 
plantes baixes les que absorbiran la diferència respecte del 
terreny. 

Espai lliure de 
l’edificació 

Disposarà d’arbrat en un mínim del 50% de la seva superfície, 
havent-se d’utilitzar espècies autòctones. 

4. Les condicions d’ús són les següents: 
Usos admesos Habitatge multiresidencial 

Comercial, en planta baixa. 
Magatzem relacionat amb el comercial, en planta 
soterrani.  
Socio-cultural. 

Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111. 

 
 
Article 191. Subzona clau 12e d’apartaments 
 
1. Aquesta subzona equival a la qualificació 12e1 que originàriament va crear el Pla 

Parcial Sant Pol Platja. 
2. Les condicions de parcel· lació són les següents: 

Front mínim de parcel·la 20 mts. 
Parcel·la mínima 1.500 mts2. 

3. Les condicions d’edificació són les següents: 
Tipus d’ordenació Edificació aïllada alineada a vial. 
Densitat 1 hab. / 100 m2. 
Paràmetres Edificabilitat  0,82 m2 st. / m2 sòl. 



referits a la 
parcel·la 

Ocupació màxima 50 % 
Alçada reguladora 
màxima 

11,00 mts. 

Separacions:   
· al carrer Planta baixa alineada a vial. 

4 mts. en planta pis. 
· a passatges peatonals 3 mts. 

· a veïns 5 mts. 

Paràmetres 
referits al carrer 

Tanques Segons l’art. 63. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 2pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,25 mts. per a garatge. 
2,40 mts. per a magatzem. 

· planta baixa 2,50 mts. per a usos residencials. 
4,50 mts. per a usos comercials. 

· planta pis 2,50 mts. 
Entresolat a planta baixa No s’admet. 
Sotacoberta No s’admet. 
Soterranis Segons art. 87 amb la limitació 

que  en cap cas superarà 
l’ocupació  màxima permesa. 

Condicions estètiques Els materials i colors de façana 
s’ajustaran a la gamma de colors 
ocres, verds o terrosos que millor 
s’adaptin a l’entorn. 

Tipus i material de la 
coberta 

Inclinada i amb un pendent màxim 
del 30%. 
S’admetrà la inserció de terrats 
plans dins del pla de coberta i 
sempre que es situïn a una 
distància de 2 mts. del pla de 
façana. 

Condicions 
formals 

Totes les façanes tindran consideració i tractament de 
principal, havent-se d’utilitzar materials adients a tal fi.  
Als efectes de mantenir criteris estètics en la composició dels 

edificis, la cornisa de remat de la planta baixa serà horitzontal 

a 5 mts. de la cota mitja del terreny i, per tant, seran les 

plantes baixes les que absorbiran la diferència respecte del 

terreny. 



Espai lliure de 
l’edificació 

Disposarà d’arbrat en un mínim del 50% de la seva superfície, 
havent-se d’utilitzar espècies autòctones. 

 
 

4. Les condicions d’ús són les següents: 
 

Usos admesos Habitatge. 
Hoteler. 
Comercial en planta baixa.. 

Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111. 

 
Article 192. Subzona clau 12f d’apartaments 
 
1. Aquesta subzona equival a la qualificació 12e2 que originàriament va recollir el Pla 

Parcial Sant Pol Platja, actualment desenvolupat en la seva totalitat. 
2. Les condicions de parcel· lació són les següents: 

Front mínim de parcel·la 20 mts. 
Parcel·la mínima 1.000 mts2. 

3. Les condicions d’edificació són les següents: 
Tipus d’ordenació Torres residencials en edificacions 

aïllades i projecció unitària. 
Densitat 1 hab. / 110 m2. 
Paràmetres 
referits a la 
parcel.la 

Edificabilitat  0,90 m2 st. / m2 sòl. 

Ocupació màxima 45 %, amb una profunditat 
màxima edificable de 15 mts. per a 
la planta pis. 

Alçada reguladora 
màxima 

12,00 mts. 

Separacions:   
· al carrer Planta baixa alineada a vial. 

4 mts. en planta pis. 
· a passatges peatonals 3 mts. 

· a veïns 5 mts. 
Paràmetres 
referits al carrer 

Tanques Segons l’art. 92. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 3pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,25 mts. per a garatge. 
2,40 mts. per a magatzem. 

· planta baixa 2,50 mts. per a usos residencials. 
4,50 mts. per a usos comercials. 

· planta pis 2,50 mts. 
Entresolat a planta baixa No s’admet. 
Sotacoberta No s’admet. 



Soterranis Segons art. 87 amb la limitació 
que en cap cas superarà 
l’ocupació màxima permesa. 

Condicions estètiques Els materials i colors de façana 
s’ajustaran a la gamma de colors 
ocres, verds o terrosos que millor 
s’adaptin a l’entorn. 

Tipus i material de la 
coberta 

Inclinada i amb un pendent màxim 
del 30%. 
S’admetrà la inserció de terrats 
plans dins del pla de coberta i 
sempre que es situïn a una 
distància de 2 mts. del pla de 
façana. 

Condicions 
formals 

Totes les façanes tindran consideració i tractament de 
principal, havent-se d’utilitzar materials adients a tal fi.  
Als efectes de mantenir criteris estètics en la composició dels 

edificis, la cornisa de remat de la planta baixa serà horitzontal 

a 5 mts. de la cota mitja del terreny i, per tant, seran les 

plantes baixes les que absorbiran la diferència respecte del 

terreny. 

Espai lliure de 
l’edificació 

Disposarà d’arbrat en un mínim del 50% de la seva superfície, 
havent-se d’utilitzar espècies autòctones. 

 
4. Les condicions d’ús són les següents: 

 
Usos admesos Habitatge. 

Comercial en planta baixa. 
Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111. 

 
 
 
1.6.-  Objectius de la modificació 
 
a).- Endreçar la regulació dels usos generals i específics i  regular l’ús d’aparcament de 
vehicles automòbils i embarcacions com a ús principal en diverses zones del municipi, i 
reordenar les condicions generals sobre la reserva d’aparcaments en les edificacions, la 
previsió mínima de places d’aparcament obligatòries i la seva relació amb les llicències 
d’edificació. 
 



b).- Estendre l’exempció de reserva de places d’aparcament a altres indrets del nucli 
antic i decimonònic, i prohibir l’ús d’aparcament en diversos carrers del centre de la 
ciutat. 
 
c).- Esmenar les disfuncions pel que fa a les alçades reguladores de diverses zones, entre 
la normativa general que estableixen els article 75 i 88 de les Normes Urbanístiques i la 
normativa específica de cada zona, i les disfuncions que afecten establiments hotelers de 
les categories H1 i H2. 
 
 
 
1.7.- Proposta de modificació.- Els articles modificats quedarien redactats com es 
proposa a continuació: 
 
Article 95.- Classes i tipus d’usos 
 
1. S’estableixen els següents criteris de classificació d’usos: Segons el seu grau de 

permissibilitat, i segons la seva funció urbanística. 
 

2.- Segon el seu grau de permissibilitat els usos es classifiquen en principals, 
compatibles, prohibits i complementaris. 
 
2.a)- Usos principals són els que caracteritzen un sector o una zona. 
2.b).- Usos compatibles són els que s’admeten secundàriament en un sector o una 
zona per no ser contradictoris amb l’ús principal. 
2.c).- Usos prohibits són els que no s’admeten en un sector o zona o en tot el 
municipi. 
2.d).- Usos complementaris són els que només s’admeten com derivats de la 
existència dels usos principals o compatibles, als quals complementen amb les 
dotacions mínimes exigides pel planejament o la legislació sectorial. 
 

3.- Segons la seva funció urbanística, els usos es classifiquen en generals i específics. A 
efectes de la regulació de les zones i del desenvolupament del planejament derivats, 
son usos generals els que el POUM estableix genèricament pels sectors, entès com 
àmbits de planejament o com agrupació d’un conjunt de zones. Els usos específics 
son els que s’estableixen per a les zones en que es divideix el sòl urbà, urbanitzable i 
no urbanitzable. 
 

4.- Als efectes de definir l’ús o usos principals, compatibles, prohibits o complementaris 
en un determinat espai, els usos específics s’agrupen en els següents usos generals:  

 
4.a).- Ús residencial: Es aquell relatiu a l’allotjament de persones en edificis 
condicionats per aquesta funció. Inclou els usos específics següents: Habitatge, 
residència comunitària, alberg juvenil i hoteler, residencia rural i càmping. 
4.b).- Ús terciari: Comprèn les activitats de tipus comercial i de serveis. Inclou els 
usos específics de serveis personals, comercials, oficines, estacions de servei i 
aparcaments. 



4.c).- Ús dotacional: Comprèn les activitats al servei directe dels ciutadans per 
millorar la seva qualitat de vida. Inclou els usos específics assistencials i sanitaris, 
educatiu, docent, cultural, sociocultural, esportiu i religiós. 
4.d).- Ús industrial: Comprèn les activitats de tipus industrial i de magatzem. Inclou 
els usos específics de magatzem i industrial. 
4.e).- Ús rural: Comprèn les activitats que són pròpies del medi rural destinades a 
l’explotació i aprofitament sostenible dels recursos naturals, agrícoles, silvícoles, 
etc... incloses les explotacions de caràcter familiar i artesà d’elaboració de productes 
derivats de la pròpia explotació agrícola, ramadera o forestal. Inclou els usos 
específics agrícola, ramader i forestal. 
 
 

Article 96.- Els usos específics. 
 
Són usos específics els que el POUM estableix detalladament per a les zones i sistemes 
en les diferents categories de sòl. 

 
El POUM determina i defineix els usos específics següents: Habitatge, residencial 
comunitari, hoteler i alberg juvenil, residencia rural, camping, serveis personals, 
dotacionals, comercial, d’oficines, industrials, estacions de servei, agrícola i forestal, 
ramader, l’ús extractiu als efectes de prohibir-lo en tot el terme municipal, i l’ús 
d’aparcament. 

 
 

Article 97.- Regulació de l’ús d’habitatge. 
 

1.-Un habitatge és tot recinte independent que està destinat a ser habitat per persones i 
compleixi amb la normativa sobre habitabilitat vigent en cada moment. Es troba inclòs 
dins aquest ús tant l’habitatge unifamiliar aïllat o agrupat horitzontalment amb un altre 
habitatge, com  l’habitatge plurifamiliar que és un edifici constituït per diversos 
habitatges, que poden tenir accessos independents, o bé, accessos i elements comuns. 

 
2.- Cada categoria o tipus de sòl que tingui admès aquest ús determinarà per a cada 
parcel·la el tipus d’edifici en que es pot desenvolupar i el nombre màxim d’habitatges 
que s’hi poden construir. 

 
 
Article 98.- Regulació de l’ús residencial comunitari. 

 
Una residencia comunitària és un edifici que es destina a allotjament comunitari o 
col·lectiu d’una pluralitat o una comunitat de persones, com és el cas de les residències 
d’estudiants, geriàtrics, comunitats religioses, cases de colònies i similars. 

 
L’ús residencial comunitari es regularà per la legislació específica del tipus de 
residència que s’estableixi. 
 
 
Art. 111.- Regulació de l’ús d’aparcament 



 
1.- Es consideren usos d’aparcament els destinats a la parada, estacionament i guarda de 
vehicles automòbils i embarcacions. Comprèn els aparcaments privats, col·lectius i 
públics. Aquest ús és admès com a principal o compatible, i com a complementari 
d’altres usos. 
 
2.- L’ús d’aparcament de vehicles automòbils i embarcacions és permès com a principal 
o compatible en les zones que expressament l’admet el planejament, i és admès com a 
ús compatible en tot el municipi als efectes de donar compliment a la previsió mínima 
de places d’aparcament obligatòries per a vehicles automòbils que fixa el planejament 
en funció dels altres usos permesos a la zona, llevat dels carrers de vianants que es 
concreten al punt 3. 
 
3.- L’ús d’aparcament està prohibit en els carrers per a vianants que es dirà a 
continuació: a banda i banda dels carrers Major, Rutlla, Sant Llorenç, Sant Antoni, 
Verdaguer i Rambla Vidal, i els carrers compresos dins el perímetre interior de la 
Rambla Vidal, els carrers Hospital i Juli Garreta, i el passeig del Mar. 
 
4.- Les condicions tècniques dels aparcaments, així con la regulació del grau 
d’incidència sobre l’entorn vindran regulades per allò que estableixi la legislació 
sectorial vigent i la ordenança municipal que reguli d’ús d’aparcament. 
 
5.- Els edificis que es construeixin per a ús exclusiu d’aparcament de vehicles i 
embarcacions, hauran d’ajustar el nombre de plantes al gàlib edificatori establert per a la 
zona. Només s’admetrà l’ús d’aparcament en coberta en les zones que s’admeti l’ús 
industrial com a principal. 
 
Amb la llicència d’obres caldrà justificar la integració tipològica del nou edifici a les 
característiques de la zona, el respecte als valors ambientals i paisatgístics i 
l’establiment de les mesures correctores mínimes per no crear molèsties a l’entorn. 
L’Ajuntament denegarà la llicència si no es compleixen les garanties anteriorment 
esmentades. 
 
6.- En totes les edificacions de nova planta, en les reformes amb augment de nombre 
d’habitatges i en les ampliacions que suposin un increment de sostre o volum sobre el 
construït del 50% o superior, s’haurà de preveure en el projecte, com a requisit 
indispensable per a l’obtenció de la llicència, la reserva d’espai per a les places 
d’aparcament de vehicles automòbils fixades per a cada ús a l’interior del mateix solar. 
 
Aquesta obligació pot ser substituïda per l’aportació de places d’aparcament sobrants 
construïdes en parcel·les privades o en aparcaments públics de caràcter col· lectiu situats 
a un radi menor a 300 m. del propi edifici. Per l’ús hoteler la distància de 300 metres 
vindrà referida a l’entrada principal de l’establiment hoteler. En cas de construcció de 
nous aparcaments públics de caràcter col·lectiu es pot establir una zona d’influència. 
Dins d’aquesta zona es pot substituir l’obligació de realitzar la reserva de places 
d’aparcament per l’adquisició d’una concessió per un termini no inferior a 25 anys pel 
mateix nombre de places a l’aparcament públic. 
 



En aquests casos, serà requisit per a l’obtenció de la llicència d’obres la presentació de 
l’escriptura de compra-venda de la plaça d’aparcament o de l’adquisició de la concessió, 
i per a l’obtenció de la primera ocupació o inici de l’activitat una còpia de la inscripció 
al Registre de la Propietat de la vinculació registral de la plaça d’aparcament amb 
l’habitatge o vinculació de la plaça d’aparcament amb l’ús corresponent als efectes de 
donar compliment a les dotacions mínimes d’aparcament. 
7.- Seran causa d’exempció de realitzar les reserves esmentades, els casos següents: 
a).- En parcel·les amb un front inferior a 5 metres. 
b).- En edificis catalogats, quan no sigui compatible amb la conservació de l’edifici. 
c).- En les zones delimitades pel Passeig Ruis i Calvet des de l’inici del Passeig 
President Irla fins el Passeig del Mar,  Passeig del Mar, carrer Sant Roc -a banda i 
banda-, carrer Angel Guimerà –a banda i banda-, carrer Maragall, plaçeta Verdaguer, 
carrer de la Rutlla, plaçeta de Sant Joan, carrer Hospital, carrer del Monestir- a banda i 
banda-, placeta Lluís Esteve Cruañas- a banda i banda-, carrer de Jecsalis- a banda i 
banda-, carrer del Consulat- a banda i banda-, avinguda Sant Elm- a banda i banda fins 
la intersecció amb el carrer del Raig-, carrer del Raig fins enllaçar amb la prollongació 
del carrer de la Torre i carrer de la Torre- a banda i banda-. 
 
8.- Les reserves mínimes de places d’aparcament en funció dels usos i sostres permesos 
en cada zona, son: 
 
a).- Habitatges: En edificis plurifamiliars de menys de 10 habitatges, 1 plaça per cada 
habitatge de nova creació, excepte que la normativa específica de la zona indiqui el 
contrari, i sens perjudici del què estableix l’apartat 1 del present article. En edificis 
plurifamiliars de més de 10 habitatges, 1,5 places per cada habitatge de nova creació, 
excepte que la normativa específica de la zona indiqui el contrari, i sens perjudici del 
què estableix l’apartat 1 del present article. En els edificis unifamiliars, una plaça si la 
superfície construïda és igual o superior a 70 m2. En habitatges aïllats les places 
d’aparcament podran ser a l’aire lliure, sempre que comptabilitzi l’espai destinat a 
aparcament com ocupació de l’edificació. 
 
Habitatges en règim de protecció pública: En edificis plurifamiliars, 1 plaça per cada 
habitatge de nova creació, i en edificis unifamiliars, una plaça si la superfície construïda 
és igual o superior a 70 m2. 
 
Sistemes de dotació d’habitatge públic: 1 plaça per cada 100m2 de superfície construïda 
en edificis de més de 500m2 de superfície construïda. 
 
En les promocions unitàries d’habitatges en filera, en qualsevol de les zones del 
municipi que sol·licitin la construcció de més de cinc habitatges, serà obligatòria la 
reserva de l’espai comú necessari per a les places d’aparcament exigides pel 
planejament. Aquest espai disposarà de una única entrada i sortida comuna per a totes 
les places d’aparcament. 
 
b).- Ús hoteler: No es modifica 
 
c).- Ús d’alberg juvenil: 1 plaça per cada 100m2 de superfície construïda en edificis de 
més de 500m2 de superfície construïda. 



 
d).- Ús comercial: Només caldrà fer reserves d’aparcament per a tipologies comercials 
amb una superfície de venda igual o superior a 400 m2. Les reserves seran les que 
estableixi la legislació sectorial vigent sobre tipologia dels equipaments comercials. 
 
e).- Ús d’oficines i serveis: Han de preveure una plaça d’aparcament per a cada 100 m2 
construïts. No serà d’aplicació aquesta reserva si per aplicació dels criteri enunciat en 
resulta una dotació de noves places inferior a 5. 
 
f).- Ús sanitari i assistencial: 1 plaça per a cada 10 llits o fracció pels usos sanitaris del 
tipus “a” definits a l’article 103. Per la resta d’usos sanitaris tipus “b” i “c” una plaça 
d’aparcament per a cada 100 m2 construïts. No seran d’aplicació aquestes reserves si 
per aplicació dels criteri enunciats en resulta una dotació de noves places inferior a 5.  
 
g).- Usos culturals, religiosos i dotacions cíviques:  
- Per centres religiosos o de culte, teatres, auditoris, cinemes i similars: 1 plaça per cada 
15 persones d’aforament o d’usuaris potencials, o fracció d’aquest mòdul. 
- Per biblioteques, museus, centres cívics, escoles universitàries i similars: 1 plaça per 
cada 100 m2 de superfície construïda en establiments de més de 1.500 m2 de superfície 
construïda. 
 
h).- Usos esportius: 1 plaça d’aparcament per cada 15 persones d’aforament o d’usuaris 
potencials, o fracció d’aquest mòdul. 
 
i).- Ús Industrial i magatzem: Han de preveure una plaça d’aparcament per a cada 200 
m2 construïts. No serà d’aplicació aquesta reserva si per aplicació dels criteri enunciat 
en resulta una dotació de noves places inferior a 5. 
 
j).- Als usos no definits explícitament per aquest article s’aplicarà per analogia la 
reserva indicada en el grup de major similitud. 
 
k).- Quan un edifici es destini a més d’un ús, el nombre mínim de places d’aparcament 
serà el resultat d’aplicar els diferents paràmetres sobre cada ús.  
 
l).- Pel cas que un projecte d’edificació no tingui un ús i activitat definida, es preveurà 
genèricament una plaça d’aparcament cada 100 m2 construïts, i si està compartiment 
per locals, una plaça d’aparcament per local resultant. 
 
 
Article 141.1.- S’afegeix la lletra q) Subzona d’hotels (clau 17). 
 
Article 143.4.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 75, excepte entre 
cases catalogades amb una alçada de cornisa superior. En aquest cas l’edificació haurà 
d’igualar l’alçada de la casa veïna més baixa. 
 
Article 144.4.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 75, excepte entre 
cases catalogades amb una alçada de cornisa superior. En aquest cas l’edificació haurà 
d’igualar l’alçada de la casa veïna més baixa. 



 
Article 147.3.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 75, excepte entre 
cases catalogades amb una alçada de cornisa superior. En aquest cas l’edificació haurà 
d’igualar l’alçada de la casa veïna més baixa. 
 
Article 148.3.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 75, excepte entre 
cases catalogades amb una alçada de cornisa superior. En aquest cas l’edificació haurà 
d’igualar l’alçada de la casa veïna més baixa. 
 
Article 148.4.- Usos admesos en les finques en les quals s’hi troben ubicats 
establiments hotelers: Cal excloure l’hotel Regente de la categoria H1 i incloure en la 
categoria H1 la Pensió Segura i les finques annexes del carrer St. Pere. 
 
Article 149.3.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 75, excepte entre 
cases catalogades amb una alçada de cornisa superior. En aquest cas l’edificació haurà 
d’igualar l’alçada de la casa veïna més baixa. 
 
Article 157.4.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 75, excepte entre 
cases catalogades amb una alçada de cornisa superior. En aquest cas l’edificació haurà 
d’igualar l’alçada de la casa veïna més baixa. 
 
Article 158.4.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 75. 
 
Article 158.5.- Usos admesos en les finques en les quals s’hi troben ubicats 
establiments hotelers: Cal excloure de la categoria H1 els hotels Rex II, Avenida i 
Regina 
 
Article 159.3.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 75. 
 
Article 160.3.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 75. 
 
Article 161.3.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 75. 
 
Article 163.4.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 75. 
 
Article 163.5.- Usos admesos,  s’ha d’afegir l’ús d’aparcament. 
 
Article 164.4.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 75. 
Usos admesos,  s’ha d’afegir l’ús d’aparcament. 
 
Article 165.4.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 75. 
 
Article 165.5.- Usos admesos,  s’ha d’afegir l’ús d’aparcament. 
 
Article 166.5.- Usos admesos,  s’ha d’afegir l’ús d’aparcament. 
 
Article 167.4.- Usos admesos,  s’ha d’afegir l’ús d’aparcament. 
 



Article 169.3.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 88. 
 
Article 176.3.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 88. 
 
Article 177.3.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 88. 
 
Article 178.3.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 88. 
 
Article 179.3.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 88. 
 
Article 180.3.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 88. 
 
Article 181.3.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 88. 
 
Article 187.4.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 88. 
 
Article 188.3.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 88. 
 
Article 190.3.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 88 
 
Article 191.3.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 88 
 
Article 192.3.- Alçada reguladora màxima, ha de dir: Segons article 88 
 
 
1.8.- Memòria social 
 
La present modificació no té repercussions als efectes de reserves d’habitatge social. 
 
 
1.9.- Informe de sostenibilitat ambiental 
 
La present modificació no té incidència ambiental, no està sotmesa a avaluació 
ambiental i el document no ha d’incorporar informe de sostenibilitat ambiental. 
 
 
1.10.-  Mesures de mobilitat sostenible 
 
La present modificació de planejament general no comporta una nova classificació de 
sòl urbà o urbanitzable, per tant, d’acord amb l’article 3.1.b) del Decret 344/2006, no 
s’ha d’incorporar l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
 
1.11.- Informe de sostenibilitat econòmica. 
 
La present modificació no té efectes sobre les previsions d’infraestructures i serveis la 
implantació del quals hagi d’anar a càrrec de l’Ajuntament, ni es modifiquen els costos 
de manteniment. Tampoc té efectes sobre els ingressos puntuals per cessions 



d’aprofitament o ingressos puntuals corrents com ICIO, taxes de llicències, impost 
sobre l’increment del valor dels terrenys, etc..., ni sobre els ingressos corrents 
permanents. 
 
En conseqüència, la modificació proposada no suposa un impacte sobre la hisenda 
publica municipal. 
 
 
1.12.- Avaluació econòmica i financera 
 
La present modificació de POUM afecta únicament a la normativa urbanística i no té 
repercussió sobre l’avaluació econòmica i financera del planejament general vigent. 
 
 
1.13.- Entrada en vigor 
 
La present modificació entrarà en vigor a partir de la publicació de l’acord d’aprovació 
definitiva i la seva normativa en el Diari Oficial corresponent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.- ESQUEMA DE LES MODIFICACIONS PROPOSADES: 
 
 
 
Proposta de modificació.- Es modifiquen els articles 95, 96, 97, 98, 111, 141.1, 143.4, 
144.4, 147.3, 148.3 i 4, 149.3, 157.4, 158.4 i 5, 159.3, 160.3, 161.3, 163.4 i 5, 164.4, 
165.4 i 5, 166.5, 167.4, 169.3, 176.3, 177.3, 178.3, 179.3, 180.3, 181.3, 187.4 i 188.3, 
190.3, 191.3 i 192.3 que quedarien redactats com es proposa a continuació: 
 
 
                  NORMATIVA VIGENT                           NORMATIVA MODIFICADA  
Article 
95 

Article 95. Classes i tipus d’usos 
5. A efectes de la regulació de les 

zones i del desenvolupament del 
planejament derivat, els usos, 
segons la seva funció urbanística, es 
classifiquen en usos generals i usos 
específics. 

− Els usos generals són els 
que s’estableixen 
genèricament pels 
sectors, entesos com 
àmbits de planejament o 
com agrupació d’un 
conjunt de zones. 

− Els usos específics són 
els que s’estableixen 
concretament per a les 
zones en què es divideix 
el sòl urbà, urbanitzable 
i no urbanitzable. 

6. En la regulació es contemplen els 
tipus d’usos següents: 

m) Ús residencial 
n) Usos de serveis personals 
o) Usos dotacionals 
p) Ús comercial 
q) Ús d’oficines 
r) Usos terciaris que comprenen 

els usos hoteler, de serveis 
personals, dotacionals, 
comercials i d’oficines. 

s) Usos industrials 
t) Estacions de servei  
u) Usos agrícola i forestal 
v) Usos pecuaris 
w) Usos extractius 

Article 95.- Classes i tipus d’usos 
2. S’estableixen els següents 

criteris de classificació d’usos: 
Segons el seu grau de 
permissibilitat, i segons la seva 
funció urbanística. 
 

2.- Segon el seu grau de 
permissibilitat els usos es 
classifiquen en principals, 
compatibles, prohibits i 
complementaris. 
 
2.a)- Usos principals són els 
que caracteritzen un sector o 
una zona. 
2.b).- Usos compatibles són els 
que s’admeten secundàriament 
en un sector o una zona per no 
ser contradictoris amb l’ús 
principal. 
2.c).- Usos prohibits són els que 
no s’admeten en un sector o 
zona o en tot el municipi. 
2.d).- Usos complementaris són 
els que només s’admeten com 
derivats de la existència dels 
usos principals o compatibles, 
als quals complementen amb 
les dotacions mínimes exigides 
pel planejament o la legislació 
sectorial. 
 

3.- Segons la seva funció 
urbanística, els usos es 
classifiquen en generals i 



x) Estacionament i aparcament. 
7. En funció del grau de permissivitat 

s’estableix la classificació d’usos 
següent: 

c) Usos principals que són els 
que caracteritzen un sector o 
una zona. 

d) Usos compatibles són els que 
s’admeten secundàriament en 
un sector o una zona per no 
ser contradictoris amb l’ús 
principal.  

Usos prohibits són els que no 
s’admeten en un sector o una zona 
 
 

específics. A efectes de la 
regulació de les zones i del 
desenvolupament del 
planejament derivats, son usos 
generals els que el POUM 
estableix genèricament pels 
sectors, entès com àmbits de 
planejament o com agrupació 
d’un conjunt de zones. Els usos 
específics son els que 
s’estableixen per a les zones en 
que es divideix el sòl urbà, 
urbanitzable i no urbanitzable. 
 

4.- Als efectes de definir l’ús o 
usos principals, compatibles, 
prohibits o complementaris en 
un determinat espai, els usos 
específics s’agrupen en els 
següents usos generals:  

 
4.a).- Ús residencial: Es aquell 
relatiu a l’allotjament de 
persones en edificis 
condicionats per aquesta 
funció. Inclou els usos 
específics següents: Habitatge, 
residència comunitària, alberg 
juvenil i hoteler, residencia 
rural i càmping. 
4.b).- Ús terciari: Comprèn les 
activitats de tipus comercial i 
de serveis. Inclou els usos 
específics de serveis personals, 
comercials, oficines, estacions 
de servei i aparcaments. 
4.c).- Ús dotacional: Comprèn 
les activitats al servei directe 
dels ciutadans per millorar la 
seva qualitat de vida. Inclou els 
usos específics assistencials i 
sanitaris, educatiu, docent, 
cultural, sociocultural, esportiu 
i religiós. 
4.d).- Ús industrial: Comprèn 
les activitats de tipus industrial 
i de magatzem. Inclou els usos 



específics de magatzem i 
industrial. 
4.e).- Ús rural: Comprèn les 
activitats que són pròpies del 
medi rural destinades a 
l’explotació i aprofitament 
sostenible dels recursos 
naturals, agrícoles, silvícoles, 
etc... incloses les explotacions 
de caràcter familiar i artesà 
d’elaboració de productes 
derivats de la pròpia explotació 
agrícola, ramadera o forestal. 
Inclou els usos específics 
agrícola, ramader i forestal. 

 
Article 
96 

Article 96. Regulació de l’ús 
residencial 
És aquell ús relatiu a l’allotjament de 
les persones. L’ús residencial es 
classifica en: 

6) Habitatge, quan es formalitza 
mitjançant unitats independents, 
que disposen de cuina pròpia i 
es destinen a persones soles, a 
famílies o a grups assimilats.  

7) Residència comunitària, quan es 
formalitza en una edificació de 
major grandària que els 
habitatges i es destina a 
persones que disposen de 
característiques comunes com 
és el cas de les residències 
d’estudiants o geriàtrics. 

8) Hoteler, quan es formalitza en 
una edificació de major 
grandària que els habitatges 
destinada preferentment a 
persones que l’ocupen 
transitòriament. 

9) Rural, quan es formalitza en 
una edificació que a més 
d’allotjar persones acull 
activitats relatives al medi rural. 

10) Càmping, quan es formalitza en 
tendes de campanya o en 
caravanes. 

Article 96.- Els usos específics. 
Són usos específics els que el 
POUM estableix detalladament per 
a les zones i sistemes en les 
diferents categories de sòl. 

 
El POUM determina i defineix els 
usos específics següents: Habitatge, 
residencial comunitari, hoteler i 
alberg juvenil, residencia rural, 
camping, serveis personals, 
dotacionals, comercial, d’oficines, 
industrials, estacions de servei, 
agrícola i forestal, ramader, l’ús 
extractiu als efectes de prohibir-lo 
en tot el terme municipal, i l’ús 
d’aparcament. 
 



 
Article 
97 

Article 97. Regulació de l’ús 
d’habitatge 
 
3. Un habitatge pot estendre’s 

exclusivament en un edifici (edifici 
monoresidencial), compartir un 
edifici amb un altre habitatge 
(edifici biresidencial) o compartir-
lo amb més de dos habitatges 
(edifici multiresidencial). Els 
habitatges dels edificis 
multiresidencials poden tenir accés 
independent des de l’exterior o 
mitjançant espais i instal·lacions 
edificades comunitàries. 

4. Cada categoria i tipus de sòl que 
tingui permès l’ús tindrà determinat 
en cada parcel·la el tipus d’edifici 
en que es pot desenvolupar i el 
nombre màxim d’habitatges que 
s’hi poden construir. 

 

Article 97.- Regulació de l’ús 
d’habitatge. 

 
1.-Un habitatge és tot recinte 
independent que està destinat a ser 
habitat per persones i compleixi 
amb la normativa sobre 
habitabilitat vigent en cada 
moment. Es troba inclòs dins 
aquest ús tant l’habitatge 
unifamiliar aïllat o agrupat 
horitzontalment amb un altre 
habitatge, com  l’habitatge 
plurifamiliar que és un edifici 
constituït per diversos habitatges, 
que poden tenir accessos 
independents, o bé, accessos i 
elements comuns. 

 
2.- Cada categoria o tipus de sòl 
que tingui admès aquest ús 
determinarà per a cada parcel·la el 
tipus d’edifici en que es pot 
desenvolupar i el nombre màxim 
d’habitatges que s’hi poden 
construir. 
 

Article 
98 

Article 98. Regulació de l’ús 
comunitari 
 
L’ús residencial comunitari es regularà 
per la legislació específica del tipus de 
residència que s’estableixi. 
 

Article 98.- Regulació de l’ús 
residencial comunitari. 
Una residencia comunitària és un 
edifici que es destina a allotjament 
comunitari o col·lectiu d’una 
pluralitat o una comunitat de 
persones, com és el cas de les 
residències d’estudiants, geriàtrics, 
comunitats religioses, cases de 
colònies i similars. 

 
L’ús residencial comunitari es 
regularà per la legislació específica 
del tipus de residència que 
s’estableixi. 

Article 
111 

Article 111. Regulació de l’ús 
d’aparcament  
 
6. En totes les edificacions de nova 

Art. 111.- Regulació de l’ús 
d’aparcament 
1.- Es consideren usos 
d’aparcament els destinats a la 



planta, en les reformes amb 
augment del nombre d’habitatges i 
en les ampliacions que suposin un 
increment de sostre o volum sobre 
el construït del 50% o superior, 
s’haurà de preveure en el projecte, 
com a requisit indispensable per a 
l’obtenció de la llicència, la reserva 
d’espai per a les places 
d’aparcament fixades per a cada ús 
en aquest mateix article, ja sigui a 
l’interior del mateix solar o en 
parcel·les situades a un radi menor 
a 500 m del propi edifici. En aquest 
darrer cas, serà requisit per a 
l’obtenció de la llicència d’obres la 
presentació de l’escriptura de 
compra-venda de la plaça 
d’aparcament i per a l’obtenció de 
la llicència de primera ocupació, 
una còpia de la inscripció al 
Registre de la Propietat de la 
vinculació registral com a 
indivisibles de la plaça 
d’aparcament i l’habitatge. 

7. Quan l’edifici es destini a més d’un 
ús, el nombre mínim de places 
d’aparcament serà el resultat 
d’aplicar els diferents paràmetres 
sobre cada ús. 

8. Les condicions tècniques dels 
aparcaments, així com la regulació 
del grau d’incidència sobre l’entorn 
vindran regulades per allò que 
estableixi la legislació sectorial 
vigent aplicable i l’ordenança 
municipal que reguli l’ús 
d’aparcament. 

9. Aquest POUM determina la 
necessitat de disposar d’un nombre 
mínim de places d’aparcament  en 
funció dels usos i sostres permesos 
en cada zona: 

h) Habitatges: En edificis 
pluriresidencials de menys de 
10 habitatges, 1 plaça per 
cada habitatge de nova 

parada, estacionament i guarda de 
vehicles automòbils i 
embarcacions. Comprèn els 
aparcaments privats, col·lectius i 
públics. Aquest ús és admès com a 
principal o compatible, i com a 
complementari d’altres usos. 
 
2.- L’ús d’aparcament de vehicles 
automòbils i embarcacions és 
permès com a principal o 
compatible en les zones que 
expressament l’admet el 
planejament, i és admès com a ús 
compatible en tot el municipi als 
efectes de donar compliment a la 
previsió mínima de places 
d’aparcament obligatòries per a 
vehicles automòbils que fixa el 
planejament en funció dels altres 
usos permesos a la zona, llevat dels 
carrers de vianants que es 
concreten al punt 3. 
 
3.- L’ús d’aparcament està prohibit 
a les places i carrers per a vianants 
que es dirà a continuació: A tot el 
perímetre de la Rambla Portalet, 
Rambla Vidal, Placeta de Sant Joan 
i Plaça del Mercat; a banda i banda 
dels eixos formats pels carrers 
Major i Anselm Clavé, Verdaguer i 
Estret, des de Rambla Portalet fins 
Avinguda Juli Garreta, i carrer 
Rutlla, des de carrer de Girona fins 
plaçeta de Sant Joan. A banda i 
banda dels carrers Sant Llorenç i 
Sant Antoni, entre el carrer Major i 
el carrer de la Rutlla, i el tram del 
carrer Algavira, entre Rutlla i 
Rambla Portalet.  
 
4.- Les condicions tècniques dels 
aparcaments, així con la regulació 
del grau d’incidència sobre l’entorn 
vindran regulades per allò que 
estableixi la legislació sectorial 



creació, excepte que la 
normativa específica de la 
zona indiqui el contrari, i sens 
perjudici del què estableix 
l’apartat 1 del present article. 
En edificis pluriresidencials 
de més de 10 habitatges, 1,5 
places per cada habitatge de 
nova creació, excepte que la 
normativa específica de la 
zona indiqui el contrari, i sens 
perjudici del què estableix 
l’apartat 1 del present article. 
En els edificis 
monoresidencials,  una plaça 
si la superfície útil de 
l’habitatge és inferior a 70 
m2, i dues places si la seva 
superfície és igual o superior 
a 70 m2. En habitatges aïllats 
les places d’aparcament 
podran ser a l’aire lliure, 
sempre que comptabilitzi 
l’espai destinat a aparcament 
com ocupació de l’edificació. 

i) Ús Hoteler: 
− Per a hotels i hotels-

apartaments, d’acord 
amb les categories 
establertes pel Decret 
176/1987, s’estableix un 
percentatge de places 
d’aparcament per a 
habitacions o unitats que 
es correspon amb el 
100%, 85%, 70%, 55% 
o 40% segons disposi, 
respectivament, de 5, 4, 
3, 2 o 1 estrella de 
categoria. 

− Als motels s’estableix 
un mínim de places 
igual al nombre 
d’habitacions o 
apartaments. 

− Per a les pensions, i 
segons les categories 

vigent i la ordenança municipal que 
reguli d’ús d’aparcament. 
 
5.- Els edificis que es construeixin 
per a ús exclusiu d’aparcament de 
vehicles i embarcacions, hauran 
d’ajustar el nombre de plantes al 
gàlib edificatori establert per a la 
zona. Només s’admetrà l’ús 
d’aparcament en coberta en les 
zones que s’admeti l’ús industrial 
com a principal. 
 
Amb la llicència d’obres caldrà 
justificar la integració tipològica 
del nou edifici a les característiques 
de la zona, el respecte als valors 
ambientals i paisatgístics i 
l’establiment de les mesures 
correctores mínimes per no crear 
molèsties a l’entorn. L’Ajuntament 
denegarà la llicència si no es 
compleixen les garanties 
anteriorment esmentades. 
 
6.- En totes les edificacions de 
nova planta, en les reformes amb 
augment de nombre d’habitatges i 
en les ampliacions que suposin un 
increment de sostre o volum sobre 
el construït del 50% o superior, 
s’haurà de preveure en el projecte, 
com a requisit indispensable per a 
l’obtenció de la llicència, la reserva 
d’espai per a les places 
d’aparcament de vehicles 
automòbils fixades per a cada ús a 
l’interior del mateix solar. 
 
Aquesta obligació pot ser 
substituïda per l’aportació de 
places d’aparcament sobrants 
construïdes en parcel·les privades o 
en aparcaments públics de caràcter 
col·lectiu situats a un radi menor a 
300 m. del propi edifici. Per l’ús 
hoteler la distància de 300 metres 



definides en el mateix 
Decret, s’estableix un 
percentatge de places 
d’aparcament per a 
habitacions o unitats que 
es correspon amb el 
25% o el 40% segons la 
pensió tingui, 
respectivament, la 
categoria de 1 o 2 
estrelles. 

− En qualsevol dels casos 
enunciats en els 
subapartats anteriors, les 
places es situaran a una 
distància inferior a 500 
mts. de l'entrada de 
l’establiment hoteler en 
qüestió. 

− No serà d’aplicació 
aquesta previsió de 
places d’aparcament, si 
per aplicació dels 
criteris enunciats en 
resulta una previsió 
inferior a 5 places. 

− En els hotels existents 
caldrà fer la dotació de 
noves places 
d’aparcament en funció 
de l’augment del 
nombre de places 
hoteleres. 

j) Ús Comercial: 
− Per a comerços amb una 

superfície de venda 
major de 400 mts2. i 
menor de 1.300 mts2., 
s’haurà de preveure un 
espai d’aparcament amb 
capacitat equivalent a 4 
places per cada 100 
mts2. de superfície de 
venda. 

− Per a comerços amb una 
superfície de venda 
major de 1.300 mts2., 

vindrà referida a l’entrada principal 
de l’establiment hoteler. En cas de 
construcció de nous aparcaments 
públics de caràcter col·lectiu es pot 
establir una zona d’influència. Dins 
d’aquesta zona es pot substituir 
l’obligació de realitzar la reserva de 
places d’aparcament per 
l’adquisició d’una concessió per un 
termini no inferior a 25 anys pel 
mateix nombre de places a 
l’aparcament públic. 
 
En aquests casos, serà requisit per a 
l’obtenció de la llicència d’obres la 
presentació de l’escriptura de 
compra-venda de la plaça 
d’aparcament o de l’adquisició de 
la concessió, i per a l’obtenció de la 
primera ocupació o inici de 
l’activitat una còpia de la inscripció 
al Registre de la Propietat de la 
vinculació registral de la plaça 
d’aparcament amb l’habitatge o 
vinculació de la plaça 
d’aparcament amb l’ús 
corresponent als efectes de donar 
compliment a les dotacions 
mínimes d’aparcament. 
7.- Seran causa d’exempció de 
realitzar les reserves esmentades, 
els casos següents: 
a).- En parcel·les amb un front 
inferior a 5 metres. 
b).- En edificis catalogats, quan no 
sigui compatible amb la 
conservació de l’edifici. 
c).- En les zones delimitades pel 
Passeig Ruis i Calvet des de l’inici 
del Passeig President Irla fins el 
Passeig del Mar,  Passeig del Mar, 
carrer Sant Roc -a banda i banda-, 
carrer Angel Guimerà –a banda i 
banda-, carrer Maragall, plaçeta 
Verdaguer, carrer de la Rutlla, 
plaçeta de Sant Joan, carrer 
Hospital, carrer del Monestir- a 



s’haurà de preveure un 
espai d’aparcament amb 
capacitat mínima 
equivalent a 10 places 
per cada 100 mts2. de 
superfície de venda.  

k) Ús d’Oficines i Serveis: han 
de preveure una plaça 
d’aparcament per a cada 100 
mts2. construïts, no sent 
d’aplicació aquesta norma 
quan per aplicació d’aquests 
criteris en resulti una dotació 
inferior a 5 places. 

l) Ús Industrial i Magatzem: 
han de preveure una plaça 
d’aparcament per a cada 200 
mts2. construïts, no sent 
d’aplicació aquesta norma 
quan per aplicació d’aquests 
criteris en resulti una dotació 
inferior a 5 places. 

m) Sanitari: únicament  els usos 
sanitaris del tipus “a” segons 
l’article 103 d’aquestes 
normes han de preveure una 
plaça d’aparcament per a 
cada 10 llits, no sent 
d’aplicació aquesta norma 
quan per aplicació d’aquests 
criteris en resulti una dotació 
inferior a 5 places. En la resta 
d’usos sanitaris, tipus “b” i 
“c”, seran d’aplicació els 
criteris de reserva 
d’aparcaments indicats per a 
l’ús d’oficina i serveis. 

n) Usos no definits 
explícitament: s’aplicarà per 
analogia la reserva indicada 
en el grup de major similitud. 

10. Seran causa d’exempció de les 
previsions d’aparcament  els casos 
següents: 

d) En parcel·les amb un front 
inferior a 5 mts. 

e) En edificis catalogats, quan 

banda i banda-, placeta Lluís 
Esteve Cruañas- a banda i banda-, 
carrer de Jecsalis- a banda i banda-, 
carrer del Consulat- a banda i 
banda-, avinguda Sant Elm- a 
banda i banda fins la intersecció 
amb el carrer del Raig-, carrer del 
Raig fins enllaçar amb la 
prollongació del carrer de la Torre i 
carrer de la Torre- a banda i banda- 
 
8.- Les reserves mínimes de places 
d’aparcament en funció dels usos i 
sostres permesos en cada zona, son: 
 
a).- Habitatges: En edificis 
plurifamiliars de menys de 10 
habitatges, 1 plaça per cada 
habitatge de nova creació, excepte 
que la normativa específica de la 
zona indiqui el contrari, i sens 
perjudici del què estableix l’apartat 
1 del present article. En edificis 
plurifamiliars de més de 10 
habitatges, 1,5 places per cada 
habitatge de nova creació, excepte 
que la normativa específica de la 
zona indiqui el contrari, i sens 
perjudici del què estableix l’apartat 
1 del present article. En els edificis 
unifamiliars, una plaça si la 
superfície construïda és igual o 
superior a 70 m2. En habitatges 
aïllats les places d’aparcament 
podran ser a l’aire lliure, sempre 
que comptabilitzi l’espai destinat a 
aparcament com ocupació de 
l’edificació. 
 
Habitatges en règim de protecció 
pública: En edificis plurifamiliars, 
1 plaça per cada habitatge de nova 
creació, i en edificis unifamiliars, 
una plaça si la superfície construïda 
és igual o superior a 70 m2. 
 
Sistemes de dotació d’habitatge 



no sigui compatible amb la 
conservació de l’edifici. 

f) En les zones amb prioritat per 
a vianants, i en concret en el 
casc antic, delimitat per 
Passeig del Mar, Rambla del 
Portalet, carrer de la Rutlla, 
carrer Hospital i carrer de les 
Voltes. 

 
 

públic: 1 plaça per cada 100m2 de 
superfície construïda en edificis de 
més de 500m2 de superfície 
construïda. 
 
En les promocions unitàries 
d’habitatges en filera, en qualsevol 
de les zones del municipi que 
sol·licitin la construcció de més de 
cinc habitatges, serà obligatòria la 
reserva de l’espai comú necessari 
per a les places d’aparcament 
exigides pel planejament. Aquest 
espai disposarà de una única 
entrada i sortida comuna per a totes 
les places d’aparcament. 
 
b).- Ús hoteler: No es modifica 
 
c).- Ús d’alberg juvenil: 1 plaça per 
cada 100m2 de superfície 
construïda en edificis de més de 
500m2 de superfície construïda. 
 
d).- Ús comercial: Només caldrà 
fer reserves d’aparcament per a 
tipologies comercials amb una 
superfície de venda igual o superior 
a 400 m2. Les reserves seran les 
que estableixi la legislació sectorial 
vigent sobre tipologia dels 
equipaments comercials. 
 
e).- Ús d’oficines i serveis: Han de 
preveure una plaça d’aparcament 
per a cada 100 m2 construïts. No 
serà d’aplicació aquesta reserva si 
per aplicació dels criteri enunciat 
en resulta una dotació de noves 
places inferior a 5. 
 
f).- Ús sanitari i assistencial: 1 
plaça per a cada 10 llits o fracció 
pels usos sanitaris del tipus “a” 
definits a l’article 103. Per la resta 
d’usos sanitaris tipus “b” i “c” una 
plaça d’aparcament per a cada 100 



m2 construïts. No seran d’aplicació 
aquestes reserves si per aplicació 
dels criteri enunciats en resulta una 
dotació de noves places inferior a 
5.  
 
g).- Usos culturals, religiosos i 
dotacions cíviques:  
- Per centres religiosos o de culte, 
teatres, auditoris, cinemes i 
similars: 1 plaça per cada 15 
persones d’aforament o d’usuaris 
potencials, o fracció d’aquest 
mòdul. 
- Per biblioteques, museus, centres 
cívics, escoles universitàries i 
similars: 1 plaça per cada 100 m2 
de superfície construïda en 
establiments de més de 1.500 m2 
de superfície construïda. 
 
h).- Usos esportius: 1 plaça 
d’aparcament per cada 15 persones 
d’aforament o d’usuaris potencials, 
o fracció d’aquest mòdul. 
 
i).- Ús Industrial i magatzem: Han 
de preveure una plaça 
d’aparcament per a cada 200 m2 
construïts. No serà d’aplicació 
aquesta reserva si per aplicació dels 
criteri enunciat en resulta una 
dotació de noves places inferior a 
5. 
 
j).- Als usos no definits 
explícitament per aquest article 
s’aplicarà per analogia la reserva 
indicada en el grup de major 
similitud. 
 
k).- Quan un edifici es destini a 
més d’un ús, el nombre mínim de 
places d’aparcament serà el resultat 
d’aplicar els diferents paràmetres 
sobre cada ús.  
 



l).- Pel cas que un projecte 
d’edificació no tingui un ús i 
activitat definida, es preveurà 
genèricament una plaça 
d’aparcament cada 100 m2 
construïts, i si està compartiment 
per locals, una plaça d’aparcament 
per local resultant. 

Article 
141.1 

1. Per a la regulació del sòl urbà, aquest 
Pla estableix les zones i subzones 
següents, els paràmetres definidors de 
les quals es desenvolupen en els articles 
següents: 

q) Zona  del nucli antic (clau 1) 
r) Zona  de la Fundació (clau 2) 
s) Zona  de conservació de 

fronts (clau 3) 
t) Zona  de conjunts especials 

(clau 4) 
u) Zona  de l’Eixample 

decimonònic (clau 5) 
v) Zona de cases en illa (clau 6) 
w) Zona de cases en bloc (clau 

7) 
x) Zona de cases amb jardí (clau 

8) 
y) Zona de xalets (clau 9) 
z) Zona de cases agrupades 

(clau 10) 
aa)Zona de torres (clau 11) 
bb)Zona d’apartaments (clau 12) 
cc)Zona de Passeig Marítim 

(clau 13) 
dd)Zona d’espais lliures privats 

(clau 14 
ee)Zona d’activitats 

econòmiques (clau 15) 
ff)  Zona de càmping (clau 16) 
 

Article 141.1.- S’afegeix la lletra 
q) Subzona d’hotels (clau 17). 
 

Article 
143.4 

Article 143.4.- Alçada reguladora 
màxima: 9,90 mts., excepte entre cases 
catalogades amb una alçada de cornisa 
superior. En aquest cas l’edificació 
haurà d’igualar l’alçada de la casa 
veïna més baixa. 

Article 143.4.- Alçada reguladora 
màxima, ha de dir: Segons article 
75, excepte entre cases catalogades 
amb una alçada de cornisa superior. 
En aquest cas l’edificació haurà 
d’igualar l’alçada de la casa veïna 
més baixa. 

Article Article 144.4.- Alçada reguladora Article 144.4.- Alçada reguladora 



144.4 màxima:12,00 mts., excepte entre 
cases catalogades amb una alçada de 
cornisa superior. En aquest cas 
l’edificació haurà d’igualar l’alçada de 
la casa veïna més baixa. 

màxima, ha de dir: Segons article 
75, excepte entre cases catalogades 
amb una alçada de cornisa superior. 
En aquest cas l’edificació haurà 
d’igualar l’alçada de la casa veïna 
més baixa. 

Article 
147.3 

Article 147.3.- Alçada reguladora 
màxima: 12 mts., excepte entre cases 
catalogades amb una alçada de cornisa 
superior. En aquest cas l’edificació 
haurà d’igualar l’alçada de la casa 
veïna més baixa. 
 

Article 147.3.- Alçada reguladora 
màxima, ha de dir: Segons article 
75, excepte entre cases catalogades 
amb una alçada de cornisa superior. 
En aquest cas l’edificació haurà 
d’igualar l’alçada de la casa veïna 
més baixa. 

Article 
148.3 

Article 148.3.- Alçada reguladora 
màxima: 9,90 mts, excepte entre cases 
catalogades amb una alçada de cornisa 
superior. En aquest cas l’edificació 
haurà d’igualar l’alçada de la casa 
veïna més baixa. 
 

Article 148.3.- Alçada reguladora 
màxima, ha de dir: Segons article 
75, excepte entre cases catalogades 
amb una alçada de cornisa superior. 
En aquest cas l’edificació haurà 
d’igualar l’alçada de la casa veïna 
més baixa. 

Article 
148.4 

Article 148.4.- Usos admesos en les 
finques en les quals s’hi troben 
ubicats establiments hotelers: Usos 
admesos en les finques en les quals s’hi 
troben ubicats establiment hotelers. 
Hotel Regente, C/ Creu, 23-27. 
Exclusivament els usos admesos en 
l’article 99 pels establiments hotelers, 
en categoria H1. 
 

Article 148.4.- Usos admesos en 
les finques en les quals s’hi 
troben ubicats establiments 
hotelers: Cal excloure l’hotel 
Regente de la categoria H1 i 
incloure en la categoria H1 la 
Pensió Segura i les finques annexes 
del carrer St. Pere. 

Article 
149.3 

Article 149.3.- Alçada reguladora 
màxima: 15,50 mts., excepte entre 
cases catalogades amb una alçada de 
cornisa superior. En aquest cas 
l’edificació haurà d’igualar l’alçada de 
la casa veïna més baixa. 

Article 149.3.- Alçada reguladora 
màxima, ha de dir: Segons article 
75, excepte entre cases catalogades 
amb una alçada de cornisa superior. 
En aquest cas l’edificació haurà 
d’igualar l’alçada de la casa veïna 
més baixa. 
 

Article 
157.4 

Article 157.4.- Alçada reguladora 
màxima: 12,00 mts., excepte entre 
cases catalogades amb una alçada de 
cornisa superior. En aquest cas 
l’edificació haurà d’igualar l’alçada de 
la casa veïna més baixa. 

Article 157.4.- Alçada reguladora 
màxima, ha de dir: Segons article 
75, excepte entre cases catalogades 
amb una alçada de cornisa superior. 
En aquest cas l’edificació haurà 
d’igualar l’alçada de la casa veïna 
més baixa. 
 

Article Article 158.4.- Alçada reguladora Article 158.4.- Alçada reguladora 



158.4 màxima: 9,90 mts. màxima, ha de dir: Segons article 
75. 
 

Article 
158.5 

Usos admesos en les finques en les 
quals s’hi troben ubicats establiment 
hotelers. Exclusivament els usos 
admesos en l’article 99 pels 
establiment hotelers, en categoria 
H1. Hotel Gesoria, Hotel Rex II, Hotel 
Hostal del Mar, Hotel Regina i Hotel 
Avenida. 
 

Article 158.5.- Usos admesos en 
les finques en les quals s’hi 
troben ubicats establiments 
hotelers: Cal excloure de la 
categoria H1 els hotels Rex II, 
Avenida i Regina 
 

Article 
159.3 

Article 159.3.- Alçada reguladora 
màxima: 7,00 mts. 

Article 159.3.- Alçada reguladora 
màxima, ha de dir: Segons article 
75. 
 

Article 
160.3 

Article 160.3.- Alçada reguladora 
màxima: 15,50 mts. 

Article 160.3.- Alçada reguladora 
màxima, ha de dir: Segons article 
75. 
 

Article 
161.3 

Article 161.3.- Alçada reguladora 
màxima: 9,90 mts. 

Article 161.3.- Alçada reguladora 
màxima, ha de dir: Segons article 
75. 
 

Article 
163.4 

Article 163.4.- Alçada reguladora 
màxima: 12 mts. 

Article 163.4.- Alçada reguladora 
màxima, ha de dir: Segons article 
75. 
 

Article 
163.5 

Usos admesos: 
Habitatge. 
Residencial comunitari. 
Hoteler. 
Serveis personals excepte usos 
recreatius. 
Comercial. 
Oficines. 
Sanitari i assistencial, excepte 
clíniques, hospitals, sanatoris i similars. 
Docent, cultural i religiós. 
Indústria artesana. 
Tallers. 
Magatzems 

Article 163.5.- Usos admesos,  
s’ha d’afegir l’ús d’aparcament. 
 

Article 
164.4 

Alçada reguladora màxima: 9,90 mts. 
Usos admesos:  
Habitatge. 
Residencial comunitari. 
Hoteler. 

Article 164.4.- Alçada reguladora 
màxima, ha de dir: Segons article 
75. 
Usos admesos,  s’ha d’afegir l’ús 
d’aparcament. 



Serveis personals excepte usos 
recreatius. 
Comercial. 
Oficines. 
Sanitari i assistencial, excepte 
clíniques, hospitals, sanatoris i similars. 
Docent, cultural i religiós. 
Indústria artesana. 
Tallers. 
Magatzems. 

 

Article 
165.4 

Article 165.4.- Alçada reguladora 
màxima: 7,00 mts. 

Article 165.4.- Alçada reguladora 
màxima, ha de dir: Segons article 
75. 

Article 
165.5 

Article 165.5.- Usos admesos:  
Habitatge 
Residencial comunitari 
Hoteler 
Serveis personals excepte usos 
recreatius 
Comercial 
Oficines 
Sanitari i assistencial, excepte 
clíniques, hospitals, sanatoris i similars 
Docent, cultural i religiós 
Indústria artesana 
Taller. 
Magatzems 

Article 165.5.- Usos admesos,  
s’ha d’afegir l’ús d’aparcament. 

Article 
166.5 

Article 166.5.- Usos admesos:  
Habitatge 
Residencial comunitari 
Hoteler 
Serveis personals excepte usos 
recreatius 
Comercial 
Oficines 
Sanitari i assistencial, excepte 
clíniques, hospitals, sanatoris i similars 
Docent, cultural i religiós 
Indústria artesana 
Taller. 
Magatzems 

Article 166.5.- Usos admesos,  
s’ha d’afegir l’ús d’aparcament. 

Article 
167.4 

Article 167.4.- Usos admesos:  
Habitatge 
Residencial comunitari 
Hoteler 
Serveis personals excepte usos 
recreatius 

Article 167.4.- Usos admesos,  
s’ha d’afegir l’ús d’aparcament. 



Comercial 
Oficines 
Sanitari i assistencial, excepte 
clíniques, hospitals, sanatoris i similars 
Docent, cultural i religiós 
Indústria artesana 
Taller. 
Magatzems 

Article 
169.3 

Article 169.3.- Alçada reguladora 
màxima: 7,00 mts. 

Article 169.3.- Alçada reguladora 
màxima, ha de dir: Segons article 
88. 

Article 
176.3 

Article 176.3.- Alçada reguladora 
màxima: 7,00 mts. 

Article 176.3.- Alçada reguladora 
màxima, ha de dir: Segons article 
88. 

Article 
177.3 

Alçada reguladora màxima: 7,00 mts. Article 177.3.- Alçada reguladora 
màxima, ha de dir: Segons article 
88. 

Article 
178.3 

Alçada reguladora màxima: 7,00 mts. Article 178.3.- Alçada reguladora 
màxima, ha de dir: Segons article 
88. 

Article 
179.3 

Alçada reguladora màxima: 7,00 mts. Article 179.3.- Alçada reguladora 
màxima, ha de dir: Segons article 
88. 

Article 
180.3 

Alçada reguladora màxima: 7,00 mts. Article 180.3.- Alçada reguladora 
màxima, ha de dir: Segons article 
88. 

Article 
181.3 

Alçada reguladora màxima: 7,00 mts. Article 181.3.- Alçada reguladora 
màxima, ha de dir: Segons article 
88 

Article 
187.4 

Alçada reguladora màxima: 12,00 
mts. 

Article 187.4.- Alçada reguladora 
màxima, ha de dir: Segons article 
88. 

Article 
188.3 

Alçada reguladora màxima: 9,00 mts. Article 188.3.- Alçada reguladora 
màxima, ha de dir: Segons article 
88. 

Article 
190.3 

Alçada reguladora màxima: 11,00 
mts. 

Article 190.3.- Alçada reguladora 
màxima, ha de dir: Segons article 
88 

Article 
191.3 

Alçada reguladora màxima: 11,00 
mts. 

Article 191.3.- Alçada reguladora 
màxima, ha de dir: Segons article 
88. 

Article 
192.3 

Alçada reguladora màxima: 12,00 
mts. 

Article 192.3.- Alçada reguladora 
màxima, ha de dir: Segons article 
88. 

 
 
 



3.- NORMATIVA  
 
 
CAPITOL I.- DISPOSICIONS DE CARACTER GENERAL 
 
Article 1.- Naturalesa i objecte 
 
Aquest document té la consideració de modificació puntual de POUM de Sant Feliu de 
Guíxols per modificar les disposicions generals dels usos i la regulació específica de 
l’ús d’aparcament. Ajusta les disposicions generals sobre alçades a les específiques de 
les zones i ajusta les categories H1 i H2. 
 
 
Article 2.- Situació i àmbit 
 
La modificació puntual de POUM afecta a la totalitat del sòl urbà i urbanitzable de Sant 
Feliu de Guíxols. 
 
 
Article 3.- Contingut 
 
La present modificació puntual de POUM està integrada pels següents documents: 
 

a) Memòria descriptiva i justificativa 
b) Normativa 
c) Plànols informatius 

 
 
Article 4.- Obligatorietat i vigència 
 
La normativa urbanística continguda en aquesta modificació puntual de POUM obliga  
tant a l’administració com als particulars. Aquest document entrarà en vigor a partir de 
la publicació de l’acord de la seva aprovació definitiva i la seva normativa íntegra en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, la seva vigència serà indefinida, sens 
perjudici de la seva modificació. 
 
 
Article 5.- Interpretació  
 
La interpretació de les presents normes es farà de conformitat amb l’article 5 de les 
Normes Urbanístiques del POUM. 
 
 
CAPITOL II.- DISPOSICIONS DE CARACTER ESPECIFIC 
 
 
Article 6.- Modificació de la definició i regulació dels usos 
 



Es modifica puntualment la definició i regulació dels usos establerta en els articles 95, 
96, 97 i 98 de la normativa urbanística del POUM que queden redactats com es dirà a 
continuació: 
 
Article 95.- Classes i tipus d’usos 
 
1.- S’estableixen els següents criteris de classificació d’usos: Segons el seu grau de 

permissibilitat, i segons la seva funció urbanística. 
 

2.- Segons el seu grau de permissibilitat els usos es classifiquen en principals, 
compatibles, prohibits i complementaris. 
 
2.a)- Usos principals són els que caracteritzen un sector o una zona. 
2.b).- Usos compatibles són els que s’admeten secundàriament en un sector o una 
zona per no ser contradictoris amb l’ús principal. 
2.c).- Usos prohibits són els que no s’admeten en un sector o zona o en tot el 
municipi. 
2.d).- Usos complementaris són els que només s’admeten com derivats de la 
existència dels usos principals o compatibles, als quals complementen amb les 
dotacions mínimes exigides pel planejament o la legislació sectorial. 
 

3.- Segons la seva funció urbanística, els usos es classifiquen en generals i específics. A 
efectes de la regulació de les zones i del desenvolupament del planejament derivats, 
son usos generals els que el POUM estableix genèricament pels sectors, entès com 
àmbits de planejament o com agrupació d’un conjunt de zones. Els usos específics 
son els que s’estableixen per a les zones en que es divideix el sòl urbà, urbanitzable i 
no urbanitzable. 
 

4.- Als efectes de definir l’ús o usos principals, compatibles, prohibits o complementaris 
en un determinat espai, els usos específics s’agrupen en els següents usos generals:  

 
4.a).- Ús residencial: Es aquell relatiu a l’allotjament de persones en edificis 
condicionats per aquesta funció. Inclou els usos específics següents: Habitatge, 
residència comunitària, alberg juvenil i hoteler, residencia rural i càmping. 
4.b).- Ús terciari: Comprèn les activitats de tipus comercial i de serveis. Inclou els 
usos específics de serveis personals, comercials, oficines, estacions de servei i 
aparcaments. 
4.c).- Ús dotacional: Comprèn les activitats al servei directe dels ciutadans per 
millorar la seva qualitat de vida. Inclou els usos específics assistencials i sanitaris, 
educatiu, docent, cultural, sociocultural, esportiu i religiós. 
4.d).- Ús industrial: Comprèn les activitats de tipus industrial i de magatzem. Inclou 
els usos específics de magatzem i industrial. 
4.e).- Ús rural: Comprèn les activitats que són pròpies del medi rural destinades a 
l’explotació i aprofitament sostenible dels recursos naturals, agrícoles, silvícoles, 
etc... incloses les explotacions de caràcter familiar i artesà d’elaboració de productes 
derivats de la pròpia explotació agrícola, ramadera o forestal. Inclou els usos 
específics agrícola, ramader i forestal. 
 



 
Article 96.- Els usos específics. 
 
Són usos específics els que el POUM estableix detalladament per a les zones i sistemes 
en les diferents categories de sòl. 

 
El POUM determina i defineix els usos específics següents: Habitatge, residencial 
comunitari, hoteler i alberg juvenil, residencia rural, camping, serveis personals, 
dotacionals, comercial, d’oficines, industrials, estacions de servei, agrícola i forestal, 
ramader, l’ús extractiu als efectes de prohibir-lo en tot el terme municipal, i l’ús 
d’aparcament. 

 
 

Article 97.- Regulació de l’ús d’habitatge. 
 

1.-Un habitatge és tot recinte independent que està destinat a ser habitat per persones i 
compleixi amb la normativa sobre habitabilitat vigent en cada moment. Es troba inclòs 
dins aquest ús tant l’habitatge unifamiliar aïllat o agrupat horitzontalment amb un altre 
habitatge, com  l’habitatge plurifamiliar que és un edifici constituït per diversos 
habitatges, que poden tenir accessos independents, o bé, accessos i elements comuns. 

 
2.- Cada categoria o tipus de sòl que tingui admès aquest ús determinarà per a cada 
parcel·la el tipus d’edifici en que es pot desenvolupar i el nombre màxim d’habitatges 
que s’hi poden construir. 

 
 
Article 98.- Regulació de l’ús residencial comunitari. 

 
Una residencia comunitària és un edifici que es destina a allotjament comunitari o 
col·lectiu d’una pluralitat o una comunitat de persones, com és el cas de les residències 
d’estudiants, geriàtrics, comunitats religioses, cases de colònies i similars. 

 
L’ús residencial comunitari es regularà per la legislació específica del tipus de 
residència que s’estableixi. 
 
 
Article 7.- Modificació puntual de la  regulació específica de l’ús d’aparcament 
 
Es modifica puntualment la regulació específica de l’ús d’aparcament establerta a 
l’article 111 de la normativa urbanística del POUM que queda redactat com es dirà a 
continuació: 
 
Article 111.- Regulació de l’ús d’aparcament 
 
1.- Es consideren usos d’aparcament els destinats a la parada, estacionament i guarda de 
vehicles automòbils i embarcacions. Comprèn els aparcaments privats, col·lectius i 
públics. Aquest ús és admès com a principal o compatible, i com a complementari 
d’altres usos. 



 
2.- L’ús d’aparcament de vehicles automòbils i embarcacions és permès com a principal 
o compatible en les zones que expressament l’admet el planejament, i és admès com a 
ús compatible en tot el municipi als efectes de donar compliment a la previsió mínima 
de places d’aparcament obligatòries per a vehicles automòbils que fixa el planejament 
en funció dels altres usos permesos a la zona, llevat dels carrers de vianants que es 
concreten al punt 3. 
 
3.- L’ús d’aparcament està prohibit a les places i carrers per a vianants que es dirà a 
continuació: A tot el perímetre de la Rambla Portalet, Rambla Vidal, Placeta de Sant 
Joan i Plaça del Mercat; a banda i banda dels eixos formats pels carrers Major i Anselm 
Clavé, Verdaguer i Estret, des de Rambla Portalet fins Avinguda Juli Garreta, i carrer 
Rutlla, des de carrer de Girona fins plaçeta de Sant Joan. A banda i banda dels carrers 
Sant Llorenç i Sant Antoni, entre el carrer Major i el carrer de la Rutlla, i el tram del 
carrer Algavira, entre Rutlla i Rambla Portalet 

 
4.- Les condicions tècniques dels aparcaments, així con la regulació del grau 
d’incidència sobre l’entorn vindran regulades per allò que estableixi la legislació 
sectorial vigent i la ordenança municipal que reguli d’ús d’aparcament. 
 
5.- Els edificis que es construeixin per a ús exclusiu d’aparcament de vehicles i 
embarcacions, hauran d’ajustar el nombre de plantes al gàlib edificatori establert per a la 
zona. Només s’admetrà l’ús d’aparcament en coberta en les zones que s’admeti l’ús 
industrial com a principal. 
 
Amb la llicència d’obres caldrà justificar la integració tipològica del nou edifici a les 
característiques de la zona, el respecte als valors ambientals i paisatgístics i 
l’establiment de les mesures correctores mínimes per no crear molèsties a l’entorn. 
L’Ajuntament denegarà la llicència si no es compleixen les garanties anteriorment 
esmentades. 
 
6.- En totes les edificacions de nova planta, en les reformes amb augment de nombre 
d’habitatges i en les ampliacions que suposin un increment de sostre o volum sobre el 
construït del 50% o superior, s’haurà de preveure en el projecte, com a requisit 
indispensable per a l’obtenció de la llicència, la reserva d’espai per a les places 
d’aparcament de vehicles automòbils fixades per a cada ús a l’interior del mateix solar. 
 
Aquesta obligació pot ser substituïda per l’aportació de places d’aparcament sobrants 
construïdes en parcel·les privades o en aparcaments públics de caràcter col· lectiu situats 
a un radi menor a 300 m. del propi edifici. Per l’ús hoteler la distància de 300 metres 
vindrà referida a l’entrada principal de l’establiment hoteler. En cas de construcció de 
nous aparcaments públics de caràcter col·lectiu es pot establir una zona d’influència. 
Dins d’aquesta zona es pot substituir l’obligació de realitzar la reserva de places 
d’aparcament per l’adquisició d’una concessió per un termini no inferior a 25 anys pel 
mateix nombre de places a l’aparcament públic. 
 
En aquests casos, serà requisit per a l’obtenció de la llicència d’obres la presentació de 
l’escriptura de compra-venda de la plaça d’aparcament o de l’adquisició de la concessió, 



i per a l’obtenció de la primera ocupació o inici de l’activitat una còpia de la inscripció 
al Registre de la Propietat de la vinculació registral de la plaça d’aparcament amb 
l’habitatge o vinculació de la plaça d’aparcament amb l’ús corresponent als efectes de 
donar compliment a les dotacions mínimes d’aparcament. 
 
7.- Seran causa d’exempció de realitzar les reserves esmentades, els casos següents: 
a).- En parcel·les amb un front inferior a 5 metres. 
b).- En edificis catalogats, quan no sigui compatible amb la conservació de l’edifici. 
c).- En les zones delimitades pel Passeig Ruis i Calvet des de l’inici del Passeig 
President Irla fins el Passeig del Mar,  Passeig del Mar, carrer Sant Roc -a banda i 
banda-, carrer Angel Guimerà –a banda i banda-, carrer Maragall, plaçeta Verdaguer, 
carrer de la Rutlla, plaçeta de Sant Joan, carrer Hospital, carrer del Monestir- a banda i 
banda-, placeta Lluís Esteve Cruañas- a banda i banda-, carrer de Jecsalis- a banda i 
banda-, carrer del Consulat- a banda i banda-, avinguda Sant Elm- a banda i banda fins 
la intersecció amb el carrer del Raig-, carrer del Raig fins enllaçar amb la prollongació 
del carrer de la Torre i carrer de la Torre- a banda i banda-. 
 
8.- Les reserves mínimes de places d’aparcament en funció dels usos i sostres permesos 
en cada zona, son: 
 
a).- Habitatges: En edificis plurifamiliars de menys de 10 habitatges, 1 plaça per cada 
habitatge de nova creació, excepte que la normativa específica de la zona indiqui el 
contrari, i sens perjudici del què estableix l’apartat 1 del present article. En edificis 
plurifamiliars de més de 10 habitatges, 1,5 places per cada habitatge de nova creació, 
excepte que la normativa específica de la zona indiqui el contrari, i sens perjudici del 
què estableix l’apartat 1 del present article. En els edificis unifamiliars, una plaça si la 
superfície construïda és igual o superior a 70 m2. En habitatges aïllats les places 
d’aparcament podran ser a l’aire lliure, sempre que comptabilitzi l’espai destinat a 
aparcament com ocupació de l’edificació. 
 
Habitatges en règim de protecció pública: En edificis plurifamiliars, 1 plaça per cada 
habitatge de nova creació, i en edificis unifamiliars, una plaça si la superfície construïda 
és igual o superior a 70 m2. 
 
Sistemes de dotació d’habitatge públic: 1 plaça per cada 100m2 de superfície construïda 
en edificis de més de 500m2 de superfície construïda. 
 
En les promocions unitàries d’habitatges en filera, en qualsevol de les zones del 
municipi que sol·licitin la construcció de més de cinc habitatges, serà obligatòria la 
reserva de l’espai comú necessari per a les places d’aparcament exigides pel 
planejament. Aquest espai disposarà de una única entrada i sortida comuna per a totes 
les places d’aparcament. 
 
b).- Ús hoteler: No es modifica 
 
c).- Ús d’alberg juvenil: 1 plaça per cada 100m2 de superfície construïda en edificis de 
més de 500m2 de superfície construïda. 
 



d).- Ús comercial: Només caldrà fer reserves d’aparcament per a tipologies comercials 
amb una superfície de venda igual o superior a 400 m2. Les reserves seran les que 
estableixi la legislació sectorial vigent sobre tipologia dels equipaments comercials. 
 
e).- Ús d’oficines i serveis: Han de preveure una plaça d’aparcament per a cada 100 m2 
construïts. No serà d’aplicació aquesta reserva si per aplicació dels criteri enunciat en 
resulta una dotació de noves places inferior a 5. 
 
f).- Ús sanitari i assistencial: 1 plaça per a cada 10 llits o fracció pels usos sanitaris del 
tipus “a” definits a l’article 103. Per la resta d’usos sanitaris tipus “b” i “c” una plaça 
d’aparcament per a cada 100 m2 construïts. No seran d’aplicació aquestes reserves si 
per aplicació dels criteri enunciats en resulta una dotació de noves places inferior a 5.  
 
g).- Usos culturals, religiosos i dotacions cíviques:  
- Per centres religiosos o de culte, teatres, auditoris, cinemes i similars: 1 plaça per cada 
15 persones d’aforament o d’usuaris potencials, o fracció d’aquest mòdul. 
- Per biblioteques, museus, centres cívics, escoles universitàries i similars: 1 plaça per 
cada 100 m2 de superfície construïda en establiments de més de 1.500 m2 de superfície 
construïda. 
 
h).- Usos esportius: 1 plaça d’aparcament per cada 15 persones d’aforament o d’usuaris 
potencials, o fracció d’aquest mòdul. 
 
i).- Ús Industrial i magatzem: Han de preveure una plaça d’aparcament per a cada 200 
m2 construïts. No serà d’aplicació aquesta reserva si per aplicació dels criteri enunciat 
en resulta una dotació de noves places inferior a 5. 
 
j).- Als usos no definits explícitament per aquest article s’aplicarà per analogia la 
reserva indicada en el grup de major similitud. 
 
k).- Quan un edifici es destini a més d’un ús, el nombre mínim de places d’aparcament 
serà el resultat d’aplicar els diferents paràmetres sobre cada ús.  
 
l).- Pel cas que un projecte d’edificació no tingui un ús i activitat definida, es preveurà 
genèricament una plaça d’aparcament cada 100 m2 construïts, i si està compartiment 
per locals, una plaça d’aparcament per local resultant. 
 
 
Article 8.- Modificació puntual dels usos a la clau 6 per incorporar-hi com a ús 
principal l’ús d’aparcament. 
 
Es modifica puntualment la regulació dels usos dels articles 163, 164, 165, 166 i 167  
que regulen la clau 6 del POUM per afegir-hi com a ús principal el d’aparcament. Els 
articles modificats queden redactats com es dirà a continuació: 
 
Article 163. Subzona clau 6a de cases en illa 
 



5.- Les condicions d’ús són les següents: 
Usos admesos Habitatge. 

Residencial comunitari. 
Hoteler. 
Serveis personals excepte usos recreatius. 
Comercial. 
Oficines. 
Sanitari i assistencial, excepte clíniques, hospitals, 
sanatoris i similars. 
Docent, cultural i religiós. 
Indústria artesana. 
Tallers. 
Magatzems. 
Aparcament 

Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111. 
Quedaran exemptes del compliment d’aquest article 
aquelles finques situades en carrers de vianants. 

 
Article 164. Subzona clau 6b de cases en illa 
 

4.- Les condicions d’edificació són les següents: 
 

Usos admesos Habitatge. 
Residencial comunitari. 
Hoteler. 
Serveis personals excepte usos recreatius. 
Comercial. 
Oficines. 
Sanitari i assistencial, excepte clíniques, hospitals, 
sanatoris i similars. 
Docent, cultural i religiós. 
Indústria artesana. 
Tallers. 
Magatzems. 
Aparcament. 

Dotació mínima 
d’aparcament: 

Segons l’art. 111. 
Quedaran exemptes del compliment d’aquest article 
aquelles finques situades en carrers de vianants. 

 
 
Article 165. Subzona clau 6c de cases en illa 
 

5.- Les condicions d’ús són les següents: 



Usos admesos Habitatge 
Residencial comunitari 
Hoteler 
Serveis personals excepte usos recreatius 
Comercial 
Oficines 
Sanitari i assistencial, excepte clíniques, hospitals, 
sanatoris i similars 
Docent, cultural i religiós 
Indústria artesana 
Taller. 
Magatzems 
Aparcament 

Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111. 
Quedaran exemptes del compliment d’aquest article 
aquelles finques situades en carrers de vianants. 

 
Article 166. Subzona clau 6d de cases en illa 
 
5. Les condicions d’ús són les següents: 

Usos admesos Habitatge 
Hoteler 
Comercial 
Serveis personals excepte usos recreatius 
Oficines 
Magatzem 
Indústria artesanal 
Tallers 
Socio – cultural 
Docent 
Restauració  i espectacles 
Recreatiu 
Aparcament 

Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’article 111. 
Quedaran exemptes del compliment d’aquest article 
aquelles finques situades en carrers de vianants. 

 



Article 167. Subzona clau 6e de cases en illa 
 
4.- Les condicions d’ús són les següents: 
 

Usos admesos Habitatge. 
Residencial comunitari. 
Hoteler. 
Serveis personals excepte usos recreatius. 
Comercial. 
Oficines. 
Sanitari i assistencial, excepte clíniques, hospitals, 
sanatoris i similars. 
Docent, cultural i religiós. 
Indústria artesana. 
Tallers. 
Magatzems. 
Aparcament. 

Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111. 
Quedaran exemptes del compliment d’aquest article 
aquelles finques situades en carrers de vianants. 

 
 
Article 9.- Modificació puntual de l’article 141 per afegir la clau 17 subzona 
d’hotels. 
 
Article 141. Zones d’edificació en sòl urbà  
 
1. Per a la regulació del sòl urbà, aquest Pla estableix les zones i subzones següents, els 

paràmetres definidors de les quals es desenvolupen en els articles següents: 
a) Zona  del nucli antic (clau 1) 
b) Zona  de la Fundació (clau 2) 
c) Zona  de conservació de fronts (clau 3) 
d) Zona  de conjunts especials (clau 4) 
e) Zona  de l’Eixample decimonònic (clau 5) 
f) Zona de cases en illa (clau 6) 
g) Zona de cases en bloc (clau 7) 
h) Zona de cases amb jardí (clau 8) 
i) Zona de xalets (clau 9) 
j) Zona de cases agrupades (clau 10) 
k) Zona de torres (clau 11) 
l) Zona d’apartaments (clau 12) 
m) Zona de Passeig Marítim (clau 13) 
n) Zona d’espais lliures privats (clau 14 
o) Zona d’activitats econòmiques (clau 15) 
p) Zona de càmping (clau 16) 
q) Subzona d’hotels (clau 17) 

 



 
Article 10.- Modificació puntual de les alçades de les claus urbanístiques 
específiques per ajustar-les a la normativa genèrica d’alçades continguda als 
articles 75 i 88 del POUM 
 
Es modifiquen puntualment les alçades reguladores establertes específicament a les 
diverses claus del POUM a fi d’ajustar aquestes a la normativa genèrica d’alçades 
prevista en els articles 75 i 88 del POUM. Els articles modificats queden redactats com 
es dirà a continuació: 

 
Article 143. Subzona clau 1a de nucli antic 
 
4.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix:  
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 75, excepte entre 
cases catalogades amb una alçada 
de cornisa superior. En aquest cas 
l’edificació haurà d’igualar 
l’alçada de la casa veïna més 
baixa.  

 
 

Article 144. Subzona clau 1b de nucli antic 
 
4.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 75, excepte entre 
cases catalogades amb una alçada 
de cornisa superior. En aquest cas 
l’edificació haurà d’igualar 
l’alçada de la casa veïna més 
baixa. 

 
 
Article 147.  Subzona clau 2a de la Fundació 
 
3.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 75, excepte entre 
cases catalogades amb una alçada 
de cornisa superior. En aquest cas 
l’edificació haurà d’igualar 
l’alçada de la casa veïna més 
baixa. 

 
 
 



Article 148. Subzona clau 2b de la Fundació 
 
3.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 75, excepte entre 
cases catalogades amb una alçada 
de cornisa superior. En aquest cas 
l’edificació haurà d’igualar 
l’alçada de la casa veïna més 
baixa. 

 
 
Article 149. Subzona clau 2c de la Fundació 
 
3.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 75, excepte entre 
cases catalogades amb una alçada 
de cornisa superior. En aquest cas 
l’edificació haurà d’igualar 
l’alçada de la casa veïna més 
baixa. 

 
 
 
 
 
Article 157. Subzona clau 5a de l’Eixample decimonònic 
 
4.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 75, excepte entre 
cases catalogades amb una alçada 
de cornisa superior. En aquest cas 
l’edificació haurà d’igualar 
l’alçada de la casa veïna més 
baixa. 

 
Article 158. Subzona clau 5b de l’Eixample decimonònic 
 

4.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 75. 

 
 



Article 159. Subzona clau 5c de l’Eixample decimonònic 
 

3.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 75. 

 
Article 160. Subzona clau 5d de l’Eixample decimonònic 
 

3.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 75. 

 
Article 161. Subzona clau 5e de l’Eixample decimonònic 
 

3.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 75. 

 
 
Article 163. Subzona clau 6a de l’Eixample decimonònic 
 

4.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 75. 

 
Article 164. Subzona clau 6b de l’Eixample decimonònic 
 

4.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 75. 

 
Article 165. Subzona clau 6c de cases en illa 
 

4.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 75. 

 
 
 
 



Article 169. Zona de cases amb jardí (clau 8) 
 

3.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 88. 

 
 
Article 176. Subzona clau 9f de xalets 
 
 

3.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 88. 

 
 
Article 177. Subzona clau 9h de xalets 
 

3.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 88. 

 
 
Article 178. Subzona clau 9i de xalets 
 

3.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 88. 

 
 
Article 179. Subzona clau 9j de xalets 
 

3.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 88. 

 
Article 180. Subzona clau 9k de xalets 
 

3.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 88. 

 



Article 181. Subzona clau 9l de xalets 
 

3.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 88. 

 
Article 187. Subzona clau 12a d’apartaments. 
 

4.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 88. 

 
 
Article 188. Subzona clau 12b d’apartaments 
 

3.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 88. 

 
 
Article 190. Subzona clau 12d d’apartaments 
 

3.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 88. 

 
 
Article 191. Subzona clau 12e d’apartaments 
 

3.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 88. 

 
Article 192. Subzona clau 12f d’apartaments 
 

3.- Dins l’apartat condicions d’edificació es substitueix: 
 

Alçada reguladora 
màxima 

Segons article 88. 

 



Article 11.- Modificació puntual de les finques incloses dins les categories H1 i H2 
on es troben ubicats establiments hotelers per ajustar-les a les modificacions de 
POUM ja vigents. 
 
Es modifiquen puntualment el articles 148.4 i 158.5 per ajustar les finques incloses dins 
les categories H1 i H2 a modificacions puntuals de POUM ja vigents. Els articles 
modificats queden redactats com es dirà a continuació: 
 
 
Article 148. Subzona clau 2b de la Fundació 
 

4.- Les condicions d’ús són les següents: 
Usos admesos Habitatge. 

Residencial comunitari. 
Hoteler. 
Serveis personals excepte els usos recreatius 
relatius a discoteques, sales de ball i sales de festa. 
Comercial. 
Oficines. En cada illa podrà assentar-se únicament 
2 establiments financers en planta baixa, sempre 
que no se situïn en el mateix carrer. 
Sanitari i assistencial, excepte clíniques, hospitals, 
sanatoris i similars. 
Docent, cultural i religiós. 
Indústria artesana. 

Usos admesos en les 
finques en les quals s’hi 
troben ubicats establiments 
hotelers. 
 

Pensió Segura i finques 
annexes del carrer Sant 
Pere. 

Exclusivament els usos 
admesos en l’art. 99 pels 
establiments hotelers, en 
categoria H1. 

Pensió Rigau 
C/. Especiers, 35. 
Pensió Geis 
C/. Especiers, 27. 
Pensió Rib-Cal 
C/. St. Pere, 53. 

Exclusivament els usos 
admesos en l’art. 99 pels 
establiments hotelers, en 
categoria H2. 
 

Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111. 
Quedaran exemptes del compliment d’aquest article 
aquelles finques situades en carrers de vianants. 

 
 
 



Article 158. Subzona clau 5b de l’Eixample decimonònic 
 
5.- Les condicions d’ús són les següents: 

Usos admesos Habitatge. 
Residencial comunitari. 
Hoteler. 
Serveis personals excepte els usos recreatius 
relatius a discoteques, bars musicals, sales de ball i 
sales de festa. 
Comercial. 
Oficines. 
Sanitari i assistencial, excepte clíniques, hospitals, 
sanatoris i similars. 
Docent, cultural i religiós. 
Indústria artesana. 
Tallers. 
Magatzems. 

 
Usos admesos en les 
finques en les quals s’hi 
troben ubicats establiments 
hotelers. 
 

Hotel Gesoria  
C/. Hospital, 1 – 3. 
Hotel Hostal del Mar 
C/. Sant Ramón, 39 – 45. 
 

Exclusivament els usos 
admesos en l’art. 99 pels 
establiments hotelers, en 
categoria H1. 
 

Hotel Jecsalis 
Ctra. de Girona, 12. 
Hotel Mediterráneo 
C/. Penitencia, 12 – 14. 
Hotel Coral 
C/. Girona, 26. 
Hotel Tulipán 
C/. Joan Maragall, 28. 
Hostal Xaloc 
C/. Girona, 8.  
Hotel Rex II 
C/. Joan Maragall, 20 - 
22. 
Hotel Avenida 
C/. Girona, 10 – 12. 
 

Exclusivament els usos 
admesos en l’art. 99 pels 
establiments hotelers, en 
categoria H2. 
 

Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111. 
Quedaran exemptes del compliment d’aquest article 
aquelles finques situades en carrers de vianants. 

 
 
 
 
 



4.- PLANOLS INFORMATIUS  
 
4.1.- Àmbit d’exempció de reserves mínimes per a places d’aparcament (article 
111.7.c). 
 
4.2.- Àmbit de prohició de l’ús d’aparcament (article 111.3). 
 
 
Sant Feliu de Guíxols, 17 de març de 2015 
 
 
 
Lluis Lopez Arilla                                                       Joan Albesa Poncet 
Arquitecte, Cap d’Area d’Urbanisme                         Arquitecte Assessor d’Urbanisme 
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                                                       Advocada-Cap de Secció d’Urbanisme 






