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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present text refós de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Feliu de 
Guíxols a Punta Brava: darrer tram del C. de la Llissa i espai públic situat al costat del C. Juliola, té per 
objecte donar compliment al requeriment de l’acord del Plè de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols de 
28 de Maig de 2009, i recull per tant la prescripció efectuada per l’ACA a l’expedient amb referència 
UDPH 2008007197, segons la proposta presentada a aquesta agencia que queda recollida en el plànol 
adjunt. Així com les prescripcions contingudes en els informes tècnics de: “Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino” de data 3 
de Febrer de 2010, i de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de data 16 de Febrer de 2010. 
 
 
2. ANTECEDENTS 
 
En data 30 de Gener de 2008 es va iniciar la tramitació de la “Modificació puntual del POUM de Sant Feliu 
de Guíxols en l’àmbit de Punta Brava: darrer tram c. Llissa i espai lliure situat junt al C/ Juliola. 
 
En data 30 d’octubre de 2008, el Plè de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, va acordar aprovar 
inicialment la Modificació puntual esmentada. 
 
En data 28 de Maig de 2009 el Plè de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha adoptat acord d’aprovació 
provisional de la Modificació Puntual del POUM a Punta Brava en el darrer tram del carrer de la Llissa i 
l’espai lliure situat al C. Juliola. 
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1.  OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
 

1.1 - Justificació de la conveniència i oportunitat de la Modificació 
 
La present Modificació de Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Feliu de Guíxols té per 
objecte modificar puntualment dos sistemes generals de la urbanització de Punta Brava: d’una banda, 
donat que s’estan revisant els camins de la urbanització que arriben fins el mar, es pretén adequar un 
espai lliure públic al nou traçat d’un dels  camins del qual ja es disposa el projecte d’urbanització. Aquest 
espai lliure es situa entre el carrer Juliola i el mar; per altra banda es pretén modificar lleugerament el 
carrer de Llissa en el seu tram final per tal de no malmetre un grup d’alzines sureres que intercedeixen 
amb el traçat previst pel POUM. 
 
Es tracta, per tant, d’un àmbit discontinu de modificació, format per dues zones que anomenarem zona A 
(referit a l’espai lliure junt al carrer Juliola) i zona B (referit al carrer Llissa). 
  
La present Modificació de POUM té per objectiu adequar el planejament general al projecte d’urbanització 
que s’ha redactat recentment. Durant la redacció d’aquests projecte s’ha posat de manifest que les 
característiques físiques del terreny presentaven inconvenients de tipus topogràfic o paisatgístic que no 
s’adaptaven a les previsions del POUM pel que fa a la delimitació de les zones i sistemes generals. En 
aquest sentit, el projecte d’urbanització del camí cap el mar que parteix del cul-de-sac al final del carrer 
Juliola, ha sobrepassat els límits l’espai lliure (EL1) degut a la complicació topogràfica del terreny, envaint 
una zona de verd privat (Clau 14). 
 
Pel que fa a l’execució del darrer tram del carrer Llissa, aquest s’ha demostrat poc viable degut a la gran a 
la importància del l’arbrat que s’hauria d’afectar. La modificació del darrer tram de vial que es proposa no 
dificultarà en cap moment l’accessibilitat a les parcel·la privada situada a l’extrem d’aquest vial. 
 
Per altre banda cal definir un àmbit de protecció de la llera del torrent que travessa els espais que resten 
qualificats, com verd privat (clau 14) al costat del carrer Juliola. 
 
Per tant, l’objectiu d’aquesta modificació és l’adaptació del planejament general al planejament derivat, 
producte del detall i coneixement més ampli de la realitat física.  
L’interès públic de la present modificació es justifica per la necessitat de dotar la urbanització Punta Brava 
de camins d’accés al mar que han de facilitar l’accessibilitat i la seguretat de les persones que accedeixen 
a la costa. 
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1.2 – Característiques dels terrenys i del seu entorn 
 
La urbanització Punta Brava es troba al 3km Sud del nucli urbà de Sant Feliu de Guíxols, entre la 
carretera GI-682 i el mar. Es tracta d’un àmbit de sòl urbà, en el que la tipologia predominant és el de 
cases unifamiliars aïllades. La urbanització està pràcticament finalitzada, mancant només l’execució 
d’alguns trams de vial i del camí de ronda paral·lel a la costa. 
Es tracta de terrenys amb pendent pronunciada, que conserven en gran mesura la vegetació autòctona 
formada per alzines sureres, pins i altra vegetació típicament mediterrània. 
 
La zona A, on es situa l’espai lliure públic a modificar i la llera del torrent, es caracteritza per la seva 
topografia abrupta, donat que discorre paral·lela a un petit torrent que desemboca directament al mar. El 
terreny està format per roca granítica i existeix vegetació de pins i matolls. 
 
La zona B, formada pel darrer tram del traçat segons POUM del carrer Llissa, és una zona boscosa 
formada per pins i sureres. Topogràficament el terreny és força inclinat, amb pendents al voltant del 25%.  
 
En cap dels terrenys esmentats hi existeixen edificacions o elements urbanitzats. 
 
 
1.3.- Planejament vigent 
 
El planejament vigent correspon al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Feliu de Guíxols, 
aprovat definitivament l’abril de 2006.  
 
Les qualificacions que afecten l’àmbit de modificació es refereixen als sistemes urbanístics hídric, de 
vialitat i espais lliures i a la zona d’espais lliures privats, tal com es defineixen en la normativa del POUM 
2006 en els següents articles: 
Sistema de vialitat  (Clau A):   articles  117 i 118 
Sistema d’espais lliures (Clau EL1):  articles 122 a 124  
Sistema Hídric (Clau H):   articles 128 a 130 
Zona d’espais lliures privats (Clau 14): article 194 
 
En la zona A referent al camí al mar des del carrer Juliola, es tracta d’ampliar un espai lliure públic (Clau 
EL1), i també de la definició del sistema hídric corresponent a la llera de torrent existent en aquest lloc, en 
detriment d’una zona d’espai lliure privat (Clau 14). Aquest espai lliure privat pertany a Punta Brava, S.A. , 
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que és propietària i promotora de la urbanització. No caldrà, per tant, cap indemnització per l’ocupació 
d’aquests terrenys.  
 
En la zona B  referida a la modificació del carrer Llissa, es tracta de reduir superfície de vialitat (Clau A) a 
favor d’ampliar la zona d’espais lliures públics (Clau EL1). Donat que es tracta de sistemes generals que 
compensen superfícies entre ells, tampoc serà necessària cap indemnització. 
 
 
1.4.- Justificació legal de la Modificació 

 
L'article 92 del D.L.1/2005 de 26 de juliol estableix que el planejament urbanístic té vigència indefinida i és 
susceptible de suspensió, modificació i revisió. No obstant, conforme l’article 94 del mateix text legal i 154 
i següents del Reglament de Planejament, es pot procedir en qualsevol moment a la seva modificació 
(entesa aquesta en sentit ampli).  
La justificació d'aquesta potestat de modificació del planejament resulta, doncs, de la necessitat d'ajustar 
en cada moment el planejament a la realitat, per tal d'evitar una situació immobilista d'aquell contrària a 
l'ordenament vigent. 
 
La Modificació que es proposa en cap cas no suposa un replanteig global del Planejament actualment 
vigent, en tant que no comporta en relació a aquest territori l'adopció de nous criteris d'ordenació a aquells 
que ja preveu el propi instrument d’ordenació general. 
 
El present document es redacta seguint els preceptes del D.L.1/2005 de 26 de juliol i del Decret 305/2006 
de  18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, així com el D.L. 
1/2007 de 16 d’octubre de mesures urgents en matèria urbanística. 
 
Segons l’article 118 del Decret 305/2006 , les modificacions de plans urbanístics han d’incorporar un 
estudi d’avaluació de la mobilitat generada en els casos que ho estableixi la legislació vigent. En aquest 
cas no és necessari incloure aquest estudi,  doncs l’objectiu d’aquesta modificació no és en cap cas la 
d’implantar nous usos o activitats. Així mateix, no es requereix informe ambiental donat que aquesta 
modificació no té cap repercussió ambiental ni en la zona d’actuació ni en el seu entorn immediat. 
 
La iniciativa de la  present modificació és de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, i obeeix a l’article 
107.2 del Reglament 305/2006 segons el qual “la iniciativa per a la formulació de les figures de 
planejament urbanístic general és sempre pública”. 
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Donat que en aquesta Modificació no es crea nou sostre, ni es transformen usos existents ni es completa 
cap teixit urbà, no és d’aplicació la cessió del 10% d’aprofitament mig a l’Administració. 
 
 
1.5.- Tramitació a seguir 
 
Segons l’article 117 del Reglament, la tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al 
mateix procediment que la seva formació. No obstant, en el cas de modificació de PGO no són 
obligatòries  les disposicions de l’article 101 del mateix Reglament, referides a la necessitat d’aprovació i 
publicació del programa de participació ciutadana ni la subjecció a informació pública d’un avanç de 
planejament. 
En quant al procés de tramitació, i segons l’article 83 del D.L.1/2005, el document aprovat inicialment  es 
sotmetrà a informació pública per un termini mínim d'un mes. Els edictes de convocatòria de la informació 
pública s’han de trametre en el termini de deu dies des de l’adopció de l’acord d’aprovació inicial. 
Simultàniament a la informació pública es demanarà informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició 
n’autoritzi un de més llarg.  
A la vista de les al·legacions presentades en el període d'informació pública, l'Ajuntament de Sant Feliu 
de Guíxols aprovarà provisionalment en el seu cas el document amb les modificacions que es considerin 
convenients. No obstant, si aquestes modificacions suposen un canvi substancial en els criteris i 
solucions inicialment aprovats, s'haurà d’obrir un nou període d'informació pública. 
 
Aprovat provisionalment el document, es trametrà l'expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
competent per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva, que serà immediatament executiva a partir 
de la publicació de l’Acord d’aprovació definitiva i de les Normes urbanístiques en els termes que 
determina l’article 100 del D.L.1/2005 de 26 de juliol. 
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2. - MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 
 
 

2.1.- Descripció de la Modificació 
 
La Modificació de POUM es concretarà en els ajustos de límits que es defineixen a continuació: 
 
Zona A: La zona EL1 actual de superfície 780,10m2 s’ampliarà ocupant una part de la zona de verd privat 
(Clau 14). La zona EL1 ampliada passarà a tenir 1.652,90 m2 de superfície i contindrà en el seu interior el 
camí d’accés al mar que connectarà amb el camí de ronda. Per tant la superfície de Espais lliures que 
s’ampliarà serà de 872,80m2.  
Dins de la zona de verd privat (clau 14) és defineix la llera del torrent existent i es qualifica com sistema 
hídric amb una superfície de 184,85 m2. 
 
Zona B: Al llarg d’un tram de 27m, el carrer Llissa passarà de tenir  7,50 m d’amplada segons POUM a 
tenir 4.60 m, el que suposarà que una superfície de  78,30m2 destinada a vialitat segons POUM passi a 
formar part del sistema d’espais lliures (Clau EL1). 
 
 
2.2.- Compliment dels estàndards urbanístics 
 
Donat que en aquesta Modificació no hi ha increment de sostre, ni es transformen usos existents ni es 
completa cap teixit urbà, no cal incrementar les reserves d’espais lliures públics i equipaments que 
estableix l’article 94 del DL 1/2005. 
Per altra banda, aquesta modificació incrementa lleugerament els espais lliures i la vialitat de la 
urbanització Punta Brava, com es pot veure en el quadre de superfícies del present document. 
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2.- NORMES URBANÍSTIQUES  
 

Donat que no s’introdueix cap nova zona, les normes urbanístiques seran les Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Sant Feliu de Guíxols, aprovat definitivament en data abril de 2006.  
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3.- ESTUDI ECONÒMIC-PLA D’ETAPES 
 
Donat que no es tracta de cap implantació de nova edificació, sinó de la realització d’obres d’urbanització 
assumides pel propietari de la urbanització (Punta Brava, SA.), aquest estudi no ha de contemplar 
l’equilibri econòmic de l’operació, doncs no hi ha beneficis ni càrregues. 
 
En compliment de l’article L’estudi econòmic ha de contemplar les despeses de conservació un cop 
recepcionades les obres, doncs l’Ajuntament haurà de fer-se càrrec del manteniment dels espais lliures 
públics i de les infraestructures que s’hauran implantat de nou (bàsicament el nou camí d’accés al mar 
que  es construirà en l’espai lliure amb accés des del carrer Juliola). 
 
La valoració del manteniment anual d’aquests conceptes es fa segons criteris que a continuació es 
descriuen:  
 

MANTENIMENT DE LES INFRASTRUCTURES I ESPAIS LLIURES DE NOVA IMPLANTACIÓ  
Tipus d'element Dimensió Preu unitari Preu total 

Espais lliures públics  951,10 m2 2,50 €/m2  
  

2.377,75 €  

Vialitat nou camí d’accés al mar (manteniment, vida útil 10 anys) 160,00 m2 4,50 €/m2                  720,0 €  

TOTAL 
  

  3.097,75 € 
 
Per tant aquest import de 3.097,75 € serà la despesa anual que tindrà l’Ajuntament en concepte de 
manteniment dels espais lliures públics i del nou camí d’accés al mar, un cop recepcionades les obres 
d’urbanització.
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PLA D’ETAPES: 
 

S'estableixen dues etapes per a la realització de les obres d’urbanització, esglaonades de la següent 
manera: 
 

1. Publicació de l’acord d’aprovació definitiva en el D.O.G.C. i plena executivitat de la present 
Modificació de POUM 

 
2. Redacció i tramitació del Projecte d’Urbanització 

Termini: En tramitació actualment 
 
3. Formalització de la cessió d’espai lliure públic comprès entre el límit exterior del  camí d’accés al 

mar des del carrer Juliola i la zona verda existent EL1 (872,80m2). 
 Termini: Un any a partir de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva en el D.O.G.C. de la 
 present  Modificació de POUM 

 
4. Formalització de la cessió del sistema hídric (H) 184,85 m2. Termini: un any de la publicació de 

l’acord d’aprovació definitiva en el D.O.G.C. de la  present  Modificació de POUM 
 

5. Execució de les obres Fase I: Termini: 6 mesos a partir de l’aprovació definitiva  del Projecte 
d’Urbanització 

 
6. Execució de les obres Fase II: darrer tram del carrer Llissa. Termini: 6 mesos a partir de 

l’aprovació definitiva del de la modificació de POUM. 
 

La inversió necessària per la urbanització de les obres serà realitzada per l'empresa promotora, Punta 
Brava, S.A. 
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4.- QUADRE DE SUPERFÍCIES 
 

 Les superfícies que afecten la present modificació de POUM resulten extretes dels següents documents urbanístics: 
 

 MODIFICACIÓ DE PLA GENERAL A PUNTA BRAVA DE JULIOL 1997 
 Dades de partida extretes del document de Modificació de PGO a Punta Brava, juliol 1997: 
 Verd local  (Equivalent a EL1 i EL2) :    61.680m2 
 Verd privat i equipament privat (equivalent a Clau 14): 18.761m2 
 Vialitat interna (equivalent a Clau A):   18.204m2 
 Claus 9f i 9g     161.280m2 
 
  
 CONVENI JULIOL  2005 (1) 

 Com a resultat del conveni: 
• 700m2 + 260 m2 de verd privat (Clau 14) passen a espais lliures públics (Clau EL1) 

• 1.907m2 de Clau 9f passen a Clau EL2 

• 1.020m2 de Clau EL1 passen a Clau 9f 

• 55m2 de vialitat (Clau A) passen a Clau 9f 

 
 POUM Abril 2006 (2)   
 Com a resultat de la prolongació del darrer tram del carrer Llissa :  

• 728m2 passen de Clau  EL1 (espais lliures públics)  a Clau A (vialitat) 
 
  MODIFICACIÓ DE POUM GENER 2008 (3)   
 Com a resultat de la modificació del traçat del carrer Llissa, de la definició del traçat del camí del mar (banda Tossa), i  

de la definició del Sistema Hídric corresponent a la llera del torrent existent en aquest lloc, resulten els següents 
canvis en el POUM 2006: 

 

• 872,80m2 de Verd privat (Clau 14) passen a Clau EL1/EL2 (espais lliures públics) 

• 78,30m2 de Clau A (Vialitat) passen a Clau EL1/EL2 (espais lliures públics) 

• 184,85 m2 de Verd privat (clau 14) passen a clau H (Sistema Hídric) 
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 TAULA RESUM DE SUPERFÍCIES

CLAU NOM 

MODIFICACIÓ DE 
PGO 1997 

CONVENI JULIOL 
2005 

 
POUM 2006 

 
MODIFICACIÓ POUM 2006 

SUP. TOTALS MODIFICACIONS 
 

TOTAL 
 

MODIFICACIONS  TOTAL  

H SISTEMA 
HIDRIC 0 0 0 0 0 +184,85  m2 184,85  m2 

EL1/ EL 2 
 

ESPAIS 
LLIURES 
PÚBLICS 

61.680,00 m2 
 

+ 960,00  m2 
+ 1.907,00  m2 
-1.020,00  m2 

63.527,00  m2 
 

 
 

- 728,00  m2 
62.799,00  m2 

 
+ 872,80  m2 
+ 78,30  m2 

 
63.750,10  m2 

 

A 
 VIARI 18.204,00 m2 

 
-55,00  m2 

 
18.149,00  m2 

 
 

+ 728,00  m2 
18.877,00  m2 

 
- 78,30  m2 

 18.798,70  m2 

Clau 14 
 

ESPAIS 
LLIURES 
PRIVATS 

18.761,00 m2 
 

-960,00   m2 
 

17.801,00  m2 
 

 
 
- 

17.801,00  m2 
 

-1057,65  m2 
 

16.743,35 m2 
 

Clau 9f + 9g 
 

PARCEL·LES 
EDIFICABLES 

161.280,00 m2 
 

-1.907,00  m2 
+ 1.020,00  m2 

+ 55,00  m2 
160.448,00  m2 

 
 
- 
 

160.448,00  m2 
 

- 
 

160.448,00 m2 
 

 
SUMATORI 

 
 

 
259.925 m2 

 

 
0,00  m2 

 

 
259.925,00  m2 

 

 
0,00  m2 

 

 
259.925,00  m2 

 

 
0,00  m2 

 

 
259.925,00 m2 
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5.- PLÀNOLS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










