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1.- MEMÒRIA 
 
 
 
 
1.1.- ANTECEDENTS I JUSTIFICACIO DE LA CONVENIENCIA  DE LA 
MODIFICACIO DE POUM 
 
 
1.1.1- Antecedents  
 
A la memòria del POUM de 2006 de Sant Feliu de Guíxols es constatava el fet objectiu de la 
crisi del sector hoteler de la ciutat, que quedava reflectida en fets tan objectius com que entre 
1996 i 2002 el nombre d’hotels havia disminuït de 45 a 32, i el nombre de places de 2.741 a 
2.359. 
 
Malgrat que el dinamisme d’aquest sector depèn de molts factors, la contribució del 
planejament urbanístic al manteniment, millora i creixement de l’oferta i l’activitat hotelera no 
és menor, i des d’aquesta premissa l’Ajuntament de la ciutat es va plantejar des de fa anys 
utilitzar aquest instrument d’una manera explícita per evitar la regressió. 
 
En un primer moment, l’Ajuntament va decretar una suspensió de llicències prèvia a la 
modificació del PGOU de 1986, fonamentalment encarada a aturar la reconversió massiva 
d’edificis i zones hoteleres en residencials. Aquesta modificació es va aprovar inicialment el 29 
d’abril de 2004. Posteriorment, el POUM de 2006 va regular a partir de l’article 99  de la 
Normativa l’ús hoteler. 
 
En aquest article es creaven dues categories per a les finques amb ús hoteler existent. La 
primera d’aquestes categories –H-1- afectava a aquells hotels que presentaven unes bones 
condicions per continuar desenvolupant l’activitat; la segona –H-2-, incloïa aquells hotels que, 
degut a condicions objectives que posaven en qüestió la seva viabilitat com a establiment 
hoteler, podien reconvertir-se a usos residencials mitjançant un pla especial. 
 
Cal destacar, a més, que entre els establiments qualificats com a H-1 s’hi comptaven, i s’hi 
compten, els pertanyents al llegat intestat dels germans Anlló. Aquesta qualificació responia a 
la necessitat d’estudiar en profunditat aquest llegat que havia de ser subhastat. 
 
El mateix article 99 proposava un suplements d’edificabilitat per incentivar l’activitat hotelera. 
En concret, tant els hotels de nova creació com els que presentessin projectes de renovació 
podien incrementar el seu sostre, d’acord amb les condicions i procediments que establia aquest 
article de la normativa. 
 
Després de sis anys d’aplicació de la normativa es considera necessari revisar-la i clarificar-la 
en algun aspecte, com per exemple en relació a la fixació de la clau H-1 en edificis procedents 
d’altres usos o de la clau H-2. 
 
Finalment, amb la mateixa finalitat general que la present modificació de POUM que afecta 
precisament a les finques del llegat Anlló –definint finalment quines d’elles han de continuar 
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com a hoteleres i quines es poden transformar en altres usos- i algunes altres del seu entorn, 
així com a totes les finques hoteleres del municipi pel que fa a usos, alçada reguladora i volums 
disconformes en edificacions hoteleres ubicades en zona d’edificació aïllada, s’està redactant 
una altra modificació puntual de POUM, que afecta l’SMU-17 per tal de fer possible la 
materialització del sostre pendent com a hoteler. 
 
 
1.1.2.- L’herència Anlló 
 
En compliment del que estableix el Decret 244/1995 “sobre creació de la Junta Distribuïdora 
d’herències i regulació de les actuacions administratives de la successió intestada a favor de la 
Generalitat de Catalunya”, la Generalitat de Catalunya, succeeix les persones amb veïnatge 
civil català que moren sense hereus testamentaris, parents per consanguinitat o col·laterals 
dintre el quart Grau, adopció i cònjuge supervivent i actua com a hereva intestada per tal 
d’exercir una important funció social com és la de destinar el cabal relicte a entitats i 
institucions beneficiàries. 
 
La Generalitat de Catalunya va ésser declarada hereva intestada dels germans Juan i Francisco 
Anlló Bou, per les interlocutòries números 255 de data 19 de novembre de 2004 i 60 de data 22 
de març de 2004 del Jutjat de primera instància núm. 3 de Sant Feliu de Guíxols. 
 
El jutge va nomenar un administrador judicial que va procedir al tancament dels establiments 
hotelers. 
 
Els dos germans Anlló eren titulars, entre d’altres, de la totalitat del capital social de les 
empreses “Hoteles Guixolenses SL” I “Industrias Hoteleras Guixolenses SL. i J.P.R. 2000 SL”. 
Aquestes societats eren titulars de 31 finques a Sant Feliu de Guíxols, nou de les quals havien 
estat directament dedicades a activitats hoteleres, i corresponien als antics hotels Mediterráneo, 
Regina, Avenida, Rex I, Rex II, Les Noies, Montserrat, i Panorama Park. Tots aquests antics 
establiments hotelers en la actualitat no tenen activitat, ja que van cessar-la seguint les ordres 
de l’administrador judicial. 
 
La Direcció General de Patrimoni va regularitzar als registres mercantil i de la propietat la 
inscripció de les finques i societats, i va sol·licitat entre d’altres, un estudi sobre la viabilitat 
econòmica, i la definició del concepte hoteler per a desenvolupar al municipi  
de Sant Feliu de Guíxols a l’empresa consultora Magma per a valorar les possibilitats de 
l’explotació hotelera d’aquestes finques i facilitar la seva posterior l’alienació. 
 
 
1.1.3.- Conveniència de la modificació per les finques que formen part de l’Herència Anlló 
i les colindants amb les mateixes. 
 
L’estudi realitzat per l’empresa consultora Magma per a valorar les possibilitats de l’explotació 
hotelera de les finques de l’Herència Anlló conclou amb la constatació de la inviabilitat 
funcional i econòmica de l’explotació per a usos hotelers de les finques de dimensió menor. 
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En base a l’estudi esmentat i les seves propostes i consideracions s’ha decidit mantenir un ús 
hoteler exclusiu per les finques ocupades pels antics hotels Panorama Park, i pels hotels Les 
Noies i Rex I, situats en la mateixa illa enfront de la Rambla del Portalet. 
 
Posteriorment i atenent a les consultes realitzades amb diferents operadors del sector es proposa 
que la finca on es situa l’Hotel Regina juntament amb les finques situades al carrer Algavira, 15 
i 17 també siguin considerades en el seu conjunt, com a usos hotelers. 
 
En la línia apuntada de contribuir des del planejament urbanístic al manteniment, millora i 
creixement de l’oferta i l’activitat hotelera, es proposa incentivar la transformació a un ús 
hoteler de les finques colindants amb els hotels Anlló de forma que sigui possible formar peces 
hotelers viables des del punt de vista econòmic i funcional. Així es proposa incentivar la 
transformació a usos hotelers de les finques colindants amb l’Hotel Rex I i Noies, ubicades a 
Rambla Portalet, Carrer Sant Ramon i Carrer Sant Roc; la finca ubicada entre l’Hotel Rex II i 
l’Hotel Avinguda, al carrer Joan Maragall, 16-18. 
 
El sostre de protecció oficial que cal reservar a resultes de la reconversió d’alguns hotels en 
habitatges, es proposa ubicar-lo a l’edifici de l’Hotel Regente i les reserves per a sistemes a 
l’Hotel Panorama. 
 
 
1.1.4.- Conveniència de la modificació del punt 6 de l’article 99 per admetre altres usos 
vinculats a l’explotació hotelera en els edificis hotelers. 
 
La voluntat municipal d’incentivar l’activitat econòmica a nivell municipal, molt especialment 
l’activitat turística i hotelera del municipi, fent que les determinacions del planejament 
beneficiïn les potencialitats turístiques del municipi i afavoreixin el manteniment, ampliació i 
nova implantació d’establiments hotelers. Igualment la voluntat d’afavorir la implantació 
d’establiments hotelers adaptats a les circumstancies actuals i amb un nivell de qualitat de 4 
estrelles determinen la conveniència d’admetre altres usos vinculats a l’explotació hotelera en 
els edificis. 
 
 
1.1.5.- Conveniència de modificar la normativa d’aplicació als volums disconformes, quan 
es vol mantenir o implantar com a nou ús l’hoteler, dotacional o el d’habitatge 
comunitari.  
 
Seguint amb la voluntat municipal d’incentivar l’activitat turística i hotelera del municipi, es 
planteja modificar la normativa referida al tractaments dels edificis amb volum disconforme la 
qual, en el seu redactat actual, prové de la modificació puntual del POUM de Sant Feliu de 
Guíxols, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data de 
16 de març de 2011 i verificada el dia 29 de juny de 2011 (DOGC núm. 5937, de 22 de 
desembre de 2011). La Disposició Transitòria segona del POUM, en el seu actual redactat, 
acota a determinades condicions, l’executivitat de les obres de gran rehabilitació o, en el seu 
cas, les que es requereixen per un canvi d’ús en aquests edificis. 
 
En el present document es preveu dotar-se d’una major flexibilitat pel que fa als edificis en 
situació de volum disconforme per als quals o bé es manté l’ús hoteler actual o, pel contrari, es 
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planteja transformar el seu ús actual en hoteler, podent excedir del límit percentual que, pel que 
fa a la disconformitat, es planteja amb caràcter general. 
 
 
1.2.- ORDRE DE REDACCIO DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ  PUNTUAL DE 
POUM 
 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols és el  promotor del present projecte, amb el vist-i-plau 
del la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya 
 
El projecte ha estat redactat pels arquitectes Lluís López Arilla, Joan Albesa Poncet, Meritxell 
Ramos Batlló, la lletrada Marta Vila Gutarra, la delineant Natàlia Salís Daball, i l’auxiliar 
administrativa Begoña López Blánquez que formen part dels Serveis Tècnics i  Jurídico-
Administratius de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 
 
 
1.3.- MARC JURÍDIC 

 
És d’aplicació el Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme, amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de Llei d’urbanisme (RLU). 
 
 
1.4.- ÀMBITS DE LA MODIFICACIÓ 

 
 

1.4.1.- El vigent POUM classifica com a sòl urbà consolidat, amb diverses claus que es 
detallaran mes endavant, els hotels que formen part de l’anomenada “Herència Anlló”. 
Aquestes finques hoteleres, que es relacionen a continuació, i algunes finques colindants amb 
les mateixes son les que formen part de la present modificació puntual de POUM. 
 
 
1.4.2.- Les finques amb ús hoteler actual que, formant part de l’anomenada “Herència 
Anlló”, son objecte de modificació de la normativa que regula les seves condicions d’edificació 
i usos, son les següents: 
 

- 1.- Hotel Panorama, ubicat a la Travessera del Raig, 1-5 
- 2.- Hotels Les Noies-Rex I, ubicats entre la Rambla Portalet, 8-20, el carrer Sant Roc, 

11 i el carrer Sant Ramon, 10 
- 3.- Hotel Regina, ubicat al carrer de la Creu 23-27 
- 4.- Hotel Regente, ubicat al carrer de la Creu 32 
- 5.- Hotel Avenida, ubicat al carrer Girona, 10-14-carrer Joan Maragall, 14 
- 6.- Hotel Rex II, ubicat al carrer Joan Maragall, 20-22 
- 7.- Hotel Montserrat, ubicat a la Rambla Portalet, 5 
- 8.- Hotel Mediterráneo, ubicat al carrer de la Penitencia, 12-14 
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1.4.3.- Les finques colindants amb els hotels anteriorment relacionats que no tenen ús 
hoteler actualment i que son objecte de modificació de la normativa que regula les seves 
condicions d’edificació i usos, son les següents: 
 

- 1.- Finca núm. 16-18 del carrer Joan Maragall 
- 2.- Finca núm. 6 de la Rambla Portalet 
- 3.- Finca núm. 14 de la Rambla Portalet 
- 4.- Finca núm. 7 del carrer Sant Roc 
- 5.- Finca núm. 4 del carrer Sant Ramon 
- 6.- Finca núm. 6 del carrer Sant Ramon 
- 7.- Finca núm. 8 del carrer Sant Ramon 
- 8.- Finca núm. 12 del carrer Sant Ramon 
- 9.- Finca núm. 15 del carrer Algavira  
- 10.- Finca núm. 17 del carrer Algavira 

 
 
1.4.4.- Pel que fa a l’ampliació d’usos en edificis hotelers, l’aclariment dels punts c) i d) i 
l’addició del punt e) de la disposició transitòria segona, l’àmbit de la modificació és tot el 
municipi. 
 
1.5.- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT  
 
Aquest expedient de modificació del POUM, abasta les finques de la herència dels Germans 
Anlló antigament destinades a establiments hotelers, diverses finques de propietat privada 
situades a la Rambla Portalet, carrer Sant Roc, carrer Sant Ramon i carrer Joan Maragall, i dos 
finques de propietat particular situades en front de la Rambla del Portalet, nº 6 i 14, a mes de 
totes les finques hoteleres del municipi en relació amb el aspectes exposats en el punt 4.4 de la 
present memòria. 
 
La situació i àmbit de les finques de la herència del Germans Anlló antigament destinades a 
establiments hotelers i de diverses finques de propietat privada situades a la Rambla Portalet, 
carrer Sant Roc, carrer Sant Ramon i carrer Joan Maragall i dos finques de propietat particular 
situades en front de la Rambla del Portalet, 6 i 14 es representen en els plànols 4 i 5. En l’annex 
1 s’acompanya una relació de les fitxes cadastrals de cada una de les finques. 
 
La relació de finques i la propietat, amb la seva referència i superfícies cadastrals es relacionen 
a continuació: 
 

FINQUES 
REFERÈNCIA 
CADASTRAL 

SUP. PARC. 
(m2) PROPIETAT 

1.- Hotel Panorama, ubicat a la Travessera del Raig, 1-7 2453105EG0225S0001RJ 2375 Herència Germans Anlló 

  2453106EG0225S0001DJ 187 Herència Germans Anlló 

  2453107EG0225S0001XJ 240 Herència Germans Anlló 

2.- Hotels Les Noies-Rex I, ubicats entre la Rambla Portalet, 8-20, el 
carrer Sant Roc, 11 i el carrer Sant Ramon,10 2757519EG0225N0001MO 513 Herència Germans Anlló 

  2757501EG0225N0001EO 175 Herència Germans Anlló 

3.- Hotel Montserrat, ubicat a la Rambla Portalet, 5 2757208EG0225N0001IO 80 Herència Germans Anlló 

4.- Hotel Regente, ubicat al carrer de la Creu, 32 2658911EG0225N0001EO 282 Herència Germans Anlló 

5.- Hotel Avenida, ubicat al carrer Girona, 10-14 - carrer Joan Maragall, 
14 2758601EG0225N0001SO 150 Herència Germans Anlló 
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6.- Hotel Rex II, ubicat al carrer Joan Maragall, 20-22 2758603EG0225N0001UO 397 Herència Germans Anlló 

7.- Hotel Regina, ubicat al carrer de la Creu, 23-27 2657404EG0225N0001AO 223 Herència Germans Anlló 

8.- Hotel Mediterráneo, ubicat al carrer de la Penitencia, 12-14 2558229EG0225N0001EO 429 Herència Germans Anlló 

9.- Solar núm. 15 del carrer Algavira 2658906EG0225N0001IO 74 Patrimoni - Generalitat de Catalunya 

10.- Solar núm. 17 del carrer Algavira 2658905EG0225N0001XO 78 Patrimoni - Generalitat de Catalunya 

11.- Casa núm. 16-18 del carrer Joan Maragall 2758602EG0225N0001ZO 200 Jordavet S.L 

12.- Casa núm. 6 de la Rambla Portalet 2757518EG0225N0001FO 125 Angela Ripoll Sitjà 

13.- Casa núm. 14 de la Rambla Portalet 2757521EG0225N0001FO 96 Montserrat Casademont Mallol 

14.- Casa núm. 4 del carrer Sant Ramon 2757502EG0225N0001SO 70 Mónica Ubach Cortés 

15.- Casa núm. 6 del carrer Sant Ramon 2757503EG0225N0001ZO 49 Angel Agustí Suñer 

16.- Casa núm. 8 del carrer Sant Ramon 2757504EGO225N0001UO 127 Jordi Agustí Cosp 

17.- Casa núm. 12 del carrer Sant Ramon 2757506EG0225N0001WO 126 Isabel Olive Vidal 

18.- Casa núm. 7 del carrer Sant Roc 2757517EG0225N0001TO 87 Jordi Pujol Campmajó 

 
 
Les finques per les que es proposa una transformació d’usos no han soferts canvis de titularitat 
durant els darrers cinc anys. 
 
 
1.6.- PLANEJAMENT VIGENT 

 
 
El POUM vigent determina les següent claus urbanístiques per les finques de la herència dels 
Germans Anlló Bou i colindants objecte de la present modificació: 
 
 

FINQUES  QUALIFICACIÓ 

1.- Hotel Panorama, ubicat a la Travessera del Raig, 1-5 clau 12a - H1 

2.- Hotels Les Noies-Rex I, ubicats entre la Rambla Portalet, 8-20, el carrer Sant Roc, 11 i el carrer Sant 
Ramon,10 

clau 2a / 5b - 
H1 

3.- Hotel Montserrat, ubicat a la Rambla Portalet, 5 clau 2a - H2 

4.- Hotel Regente, ubicat al carrer de la Creu, 32 clau 2b / H2 

5.- Hotel Avenida, ubicat al carrer Girona, 10-14 - carrer Joan Maragall, 14 clau 5b - H2 

6.- Hotel Rex II, ubicat al carrer Joan Maragall, 20-22 clau 5b - H2 

7.- Hotel Regina, ubicat al carrer de la Creu, 23-27 clau 5b - H2 

8.- Hotel Mediterráneo, ubicat al carrer de la Penitencia, 12-14 clau 5b - H2 

9.- Solar núm. 15 del carrer Algavira clau 5b 

10.- Solar núm. 17 del carrer Algavira clau 5b 

11.- Casa núm. 16-18 del carrer Joan Maragall clau 5b 

12.- Casa núm. 6 de la Rambla Portalet clau 2a 

13.- Casa núm. 14 de la Rambla Portalet clau 2a 

14.- Casa núm. 4 del carrer Sant Ramon clau 2a 

15.- Casa núm. 6 del carrer Sant Ramon clau 5b 

16.- Casa núm. 8 del carrer Sant Ramon clau 5b 

17.- Casa núm. 12 del carrer Sant Ramon clau 5b 

18.- Casa núm. 7 del carrer Sant Roc clau 5b 
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La normativa vigent aplicable a les esmentades claus es troba regulada en els articles 147, 158, 
187, 99 i Disposició Transitòria Segona del  POUM de Sant Feliu de Guíxols, que textualment 
es reprodueixen: 
 

Article 147.  Subzona clau 2a de la Fundació 

1. Es correspon amb les finques situades a l’entorn del C/. Anselm Clavé, C/. Major i de la 
Rambla de Portalet. 

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

Parcel·la mínima L’existent abans de 1985, 
admetent-se la regularització de 
parcel·les d’acord amb l’art. 52. 

Subdivisió de la parcel·la No s’admet. 
Addició de parcel·les Únicament s’admet si la nova 

edificació manté la divisió en la 
seva composició de façana. 

 
3. Les condicions d’edificació són les següents: 

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

Pl. 
Baixa 
 

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

Pl. Pis 12 mts. 

Profunditat edificable 

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. 

Paràmetres 
referits a l'illa 

Accés a l'edifici Un accés rodat per parcel·la. 
Nombre màxim de plantes Pb + 3pp 
Alçada lliure mínima :  

· soterrani 2,20 mts. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

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

 
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. 
Hotel Rex  I 
Rambla Portalet, 16 - 
20. 
Hotel Les Noies 
Rambla Portalet, 8 – 12. 

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

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

Pensió Buxó 
C/. Major, 18. 
Hostal Montserrat 
Rambla Portalet, 5. 

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

1. Es correspon amb la major part de l’àmbit no qualificat dins de cap altra subzona. 

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 L’existent abans de l’aprovació 
inicial del POUM, admetent-se la 
regularització de parcel·les 
d’acord amb l’art. 52. 

Subdivisió de la parcel·la No s’admet. 
Addició de parcel·les Únicament s’admet si la nova 

edificació manté la divisió en la 
seva composició de façana. 

 
4. Les condicions d’edificació són les següents: 

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

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.  

Profunditat Edificable 

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. 

Paràmetres 
referits a l'illa 

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

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. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Sotacoberta  S’admet. 
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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. 



 
 
 
Pl. Mercat, 6-9 - 17220 Sant Feliu de Guíxols - Tel.  972 32 70 13 - 972 32 70 00 - Fax: 972 82 30 31 -  urbanisme@guixols.cat 
 
 

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. 

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. 

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. 

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

Hotel Gesoria  
C/. Hospital, 1 – 3. 
Hotel Rex II 
C/. Joan Maragall, 20 - 
22. 
Hotel Hostal del Mar 
C/. Sant Ramón, 39 – 45. 
Hotel Regina 
C/. Creu, 32 – 40. 
Hotel Avenida 
C/. Girona, 10 – 12. 

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

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 187. Subzona clau 12a d’apartaments 

1. Es correspon amb aquelles subzones amb una major alçada permesa. 

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: 

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

 
4. Les condicions d’edificació són les següents: 

Tipus d’ordenació Edificació aïllada. 
Densitat 1 hab. / 100 m2. 

Edificabilitat  0,80 m2 st. / m2 sòl. 

Ocupació màxima 40 % 
Alçada reguladora 
màxima 

13,00 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. 

Paràmetres 
referits a la 
parcel·la 

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

Tanques Segons l’art. 92. Paràmetres 
referits al carrer 
 

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

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. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Soterranis Segons art. 87 
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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. 

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. 

Condicions 
formals 

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

Usos admesos Habitatge. 
Residencial comunitari. 
Hoteler. 
Comercial. 
Oficines. 
Serveis personals. 
Usos dotacionals. 

 

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

Hotel Panorama Park 
C/. Travessia del Raig, 1-5 
Hotel Bellvue 
Av. St. Elm, s/n. 
Curhotel Hipòcrates 
Ctra. a St. Pol per la costa, 
229 
Hotel S’Agaró Mar 
Camí de la Caleta, 70 
Hotel Caleta Park 
C/. Pere Màrtir Estrada, 36 
Residència Alabriga 
Ctra. a St. Pol per la costa, 
s/n 
Hotel Barcarola 
Camí Fondo, 22 – C/. 
Pintor  Pau Picasso – C/. 
Pintor J. Amat. 
Hotel Eden Roc 
c. Port Salvi – Pl. Pau 
Casals 

Exclusivament els usos admesos 
en l’art. 98 pels establiments 
hotelers, en categoria H1. 
 

Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111.  

 

 

Article 99. Regulació de l’ús hoteler 

1. L’ús hoteler comprèn els serveis relacionats amb l’allotjament temporal per a transeünts 
i viatgers, en hotels, motels, pensions, apart-hotels i en general tots aquells establiments 
del sector de l’hostaleria i els seus serveis. 

2. Pel que fa a categoria, nombre màxim de llits i nombre màxim de places es tindrà en 
compte la legislació autonòmica vigent al respecte. 

3. Els usos admesos en les finques en les que s’hi troben ubicats edificis que tinguin o 
hagin tingut un ús hoteler des de l’1 de gener de 1999 i que no s’hagin transformat a 
altres usos, es divideixen en dos grups o categories: 

a) H-1. Hotels, balnearis, residències de la 3a edat, pensió, alberg juvenil i apart-
hotels associats a una activitat hotelera amb un mínim de 65 m2 construïts per 
habitació. 
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b) H-1*. Hotels, balnearis, residències de la 3a edat, pensió, alberg juvenil i apart-
hotels. 

c) H-2. Finques amb ús hoteler actual i que continua sent possible un canvi a altres 
usos admesos a la zona en què s’ubica. En cas que l’edificació estigui en 
situació de volum disconforme s’haurà de redactar un pla de millora urbana, per 
a l’adaptació de l’edificació a la tipologia edificatòria de l’entorn. 

4. Les finques destinades a ús hoteler situades en una zona ordenada segons edificació 
alineada  a vial, a part de les plantes indicades en la regulació de la corresponent zona a 
que pertanyen, podran edificar una planta addicional reculada 3 metres de les 
alineacions de les façanes a vial i a pati d’illa. L’alçada d’aquesta planta àtic serà, com a 
màxim ,de 3,30 metres. Les finques de categoria H-2, segons l’apartat 5 del present 
article, que s’acullin a aquesta disposició, passaran automàticament a la categoria H-1. 

5. Les finques destinades a ús hoteler situades en una zona ordenada segons edificació 
aïllada podran gaudir d’un increment del 25% de l’edificabilitat atorgada d’una manera 
general a la zona a que pertanyen. L’edificació d’aquest increment d’edificabilitat 
exigirà que prèviament s’aprovi un pla de millora urbana que determini les condicions 
concretes de la formalització de l’edificació. Les finques de categoria H-2, segons 
l’apartat 5 del present article, que s’acullin a aquesta disposició, passaran 
automàticament a la categoria H-1. 

6. En les plantes baixes dels edificis amb ús hoteler s’hi admeten usos comercials, 
d’oficines i de serveis personals. 

 
DISPOSICIONS TRANSITORIES.- Segona. Construccions, instal·lacions i usos amb volum 
disconforme. 
 
Queden en situació de volum disconforme, les construccions, instal·lacions i usos autoritzats en 
el seu moment de conformitat amb la normativa que resultin disconformes amb les condicions 
bàsiques d’aquest POUM, sempre que no quedin fora d’ordenació. 
Queden subjectes al règim de disconformitat, les construccions preexistents en SMU destinades 
a habitatge que no estan incloses en el Catàleg Específic de Masies i Cases Rurals, però que es 
van implantar legalment, així com les edificacions preexistents en SMU destinades a usos 
diferents de l’habitatge, implantades legalment i a les quals no es poden aplicar les mesures de 
restauració de la realitat física alterada. 
Les construccions i instal·lacions que tinguin un volem disconforme es subjecten al règim 
descrit als apartats 4 i 5 de l’article 108 del TRLU i a l’apartat 2 de l’article 119 del RLU i, per 
tant, s’hi poden autoritzar obres de consolidació, rehabilitació i canvis  d’ús d’acord amb les 
condicions bàsiques d’aquest POUM. 
D’acord amb el que disposa l’apartat c de l’article 119.2 del RLU, el POUM pot regular els 
supòsits on el grau de disconformitat de la construcció existent vulnera les condicions bàsiques 
i en comporti la seva aplicació. En aquest sentit, seran autoritzables: 

a. La consolidació parcial dels elements estructurals i/o dels tancaments, la reparació de 
les instal·lacions i dels serveis tècnics comunitaris i les obres menors en habitatges i 
locals. 

b. Les obres d’ampliació o augment de volum, quan la disconformitat no es refereixi al 
tipus d’ordenació i l’augment de sostre s’ajusti a les condicions d’edificació de la zona i 
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es limiti a la diferència entre el sostre existent i el sostre màxim edificable fixat pel 
POUM. 

c. Les obres de gran rehabilitació, entenent per gran rehabilitació el que disposa l’apartat 
a) de l’article 119.3 del RLU, quan la disconformitat no es refereixi al tipus d’ordenació 
i la construcció existent no superi el 20% del sostre resultant d’aplicar la fondària i 
l’alçada reguladora o el coeficient d’edificabilitat, el núm. de plantes permeses o la 
densitat. 

d. Els canvis d’ús. Si s’han de fer obres per a la implantació del nou ús, només s’admetran 
si la construcció on s’ubica no és disconforme degut al tipus d’ordenació, no supera el 
20%  del sostre resultant d’aplicar la fondària i l’alçada reguladora o el coeficient 
d’edificabilitat, el núm. de plantes permeses o la densitat. 

 
Els usos preexistents establerts legalment abans del POUM i als quals no es poden aplicar 
les mesures de restauració de la realitat física alterada, es poden mantenir i poden ser 
objecte de canvis de titularitat, sempre que no siguin incompatibles amb les seves 
determinacions i s’adaptin als límits de molèstia, de nocivitat, d’insalubritat i de perill que 
estableixi per a cada zona la nova reglamentació. Si l’adaptació comporta obres 
d’ampliació, aquestes no seran autoritzables. 
 
S’aplicaran íntegrament les condicions bàsiques del nou planejament quan les construccions 
s’enderroquin o el seu valor sigui inferior al cost de la consolidació o rehabilitació. Són 
condicions bàsiques del POUM: la fondària edificable, l’alçada reguladora, el coeficient 
d’edificabilitat, l’ocupació màxima, la densitat i l’ús. 
 
Els terrenys on es situïn les construccions, instal·lacions o usos amb volum disconforme no 
podran parcel·lar-se o segregar-se. 
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1.7.- OBJECTIUS DE LES MODIFICACIONS PROPOSADES 
 
1.7.1 - Els objectius de les modificacions que es proposen son: 
 
 

- En general, incentivar l’activitat econòmica a nivell municipal, molt especialment 
l’activitat turística i hotelera del municipi, fent que les determinacions del 
planejament beneficiïn les potencialitats turístiques del municipi i afavoreixin el 
manteniment, ampliació i nova implantació d’establiments hotelers. 

 
- Mantenir un ús hoteler exclusiu, amb els compatibles de conformitat amb el punt 6 

de l’article 99,  per les finques que tenen unes dimensions suficients per la 
implantació d’establiments hotelers adaptats a les circumstancies actuals i amb un 
nivell de qualitat de 4 estrelles, per això es proposen increments de sostre per 
aquests establiment. Aquest és el cas dels blocs formats per:  

 
a).- Hotel Panorama, pel que es proposa un sostre de 5.000 m2 per destinar 
exclusivament a usos hotelers i compatibles amb aquest, de conformitat amb el punt 6 
de l’article 99. 
 
b).- Hotels Rex I i Noies, pels que es proposa la possibilitat d’edificar fins una fondària 
de 15 m. A part, de les plantes indicades en la regulació de la corresponent zona a que 
pertanyen podran edificar una planta addicional reculada 3 metres de les alineacions de 
les façanes a vial i a pati d’illa.  L’alçada d’aquesta planta àtic serà, com a màxim de 
3,30 metres. per destinar exclusivament a usos hotelers. 
 
- Incentivar la transformació a usos hotelers de les finques colindants amb els Hotels 

Rex I i Noies. Aquest es el cas de les finques núm. 6 i 14 de la Rambla Portalet, les 
núm. 2, 4, 6 i 8 del carrer Sant Ramon i la núm. 6 del carrer Sant Roc, pels quals es 
proposa poder edificar fins una fondària de 15 m. A part, de les plantes indicades en 
la regulació de la corresponent zona a que pertanyen podran edificar una planta 
addicional reculada 3 metres de les alineacions de les façanes a vial i a pati d’illa.  
L’alçada d’aquesta planta àtic serà, com a màxim de 3,30 metres. 

 
- Donar sortida a les finques que tenen unes dimensions petites i que per si mateixes 

no tenen entitat suficient perquè s’hi implanti un establiment hoteler viable 
econòmica i funcionalment. Aquest és el cas de l’Hotel Regina i dues finques del 
carrer Algavira, les número 15 i 17, per les quals es proposa una clau urbanística de 
Zona d’hotels, clau 17. 

 
- En les demés finques de petites dimensions, que per si mateixes no tenen entitat 

suficient perquè s’hi implanti un establiment hoteler viable econòmica i 
funcionalment, es permet la seva transformació a usos residencials i d’habitatge. 
Aquest es el cas de l’Hotel Montserrat, Mediterráneo, Rex II i Avenida,  però no es 
desisteix de que en alguns d’ells s’hi puguin implantar nous establiments hotelers, 
per això s’incentiva la transformació a un ús hoteler de les finques colindants a fi de 
possibilitat la formació de blocs hotelers viables. Aquests és el cas de la finca del 
carrer Joan Maragall, núm.16-18, que es troba entre l’Hotel Rex II i Hotel Avenida, 
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per la qual es proposa edificar fins una fondària de 15 m. A part, de les plantes 
indicades en la regulació de la corresponent zona a que pertanyen podran edificar 
una planta addicional reculada 3 metres de les alineacions de les façanes a vial i a 
pati d’illa.  L’alçada d’aquesta planta àtic serà, com a màxim de 3,30 metres. 

 
- Es fan les reserves per a habitatges de protecció publica i espais lliures per donar 

compliment a la normativa urbanística en cas de l’eventual transformació a usos 
residencials de les finques hoteleres de petites dimensions. Les reserves per a 
habitatges de protecció pública es concentren en l’Hotel Regente i les reserves per a 
espais lliures a l’Hotel Panorama. 

 
 
1.7.2 Planejament proposat 
 
 

FINQUES 
QUALIFICACIÓ 

ACTUAL 
QUALIFICACIÓ 
PROPOSADA 

1.- Hotel Panorama, ubicat a la Travessera del Raig, 1-5 clau 12a - H1 clau 12a - H1 

2.- Hotels Les Noies-Rex I, ubicats entre la Rambla Portalet, 8-20, el carrer Sant 
Roc, 11 i el carrer Sant Ramon,10 clau 2a / 5b - H1 clau 2a / 5b - H1 / H 

3.- Hotel Montserrat, ubicat a la Rambla Portalet, 5 clau 2a - H2 clau 2a - H2 

4.- Hotel Regente, ubicat al carrer de la Creu, 32 clau 2b / H1 clau 2b / HPP 

5.- Hotel Avenida, ubicat al carrer Girona, 10-14 - carrer Joan Maragall, 14 clau 5b - H1 clau 5b - H2 

6.- Hotel Rex II, ubicat al carrer Joan Maragall, 20-22  clau 5b - H1 clau 5b - H2 

7.- Hotel Regina, ubicat al carrer de la Creu, 23-27 clau 5b - H1 clau 17 

8.- Hotel Mediterráneo, ubicat al carrer de la Penitencia, 12-14 clau 5b - H2 clau 5b - H2 

9.- Solar núm. 15 del carrer Algavira clau 5b clau 17 

10.- Solar núm. 17 del carrer Algavira clau 5b clau 17 

11.- Casa núm. 16-18 del carrer Joan Maragall clau 5b clau 5b - H 

12.- Casa núm. 6 de la Rambla Portalet clau 2a clau 2a - H 

13.- Casa núm. 14 de la Rambla Portalet clau 2a clau 2a - H 

14.- Casa núm. 4 del carrer Sant Ramon clau 2a clau 2a - H 

15.- Casa núm. 6 del carrer Sant Ramon clau 5b clau 5b - H 

16.- Casa núm. 8 del carrer Sant Ramon clau 5b clau 5b - H 

17.- Casa núm. 12 del carrer Sant Ramon clau 5b clau 5b - H 

18.- Casa núm. 7 del carrer Sant Roc clau 5b clau 5b - H 

 
Es proposen les següents modificacions: 
 
a).- Aclarir alguns aspectes dels apartats c) i d) i afegir un nou apartat e) a la disposició 
transitòria segona del vigent POUM. 
b).- Un nou redactat de l’article 99 de les Normes Urbanístiques del vigent POUM. 
c).- Afegir un punt 6) a l’article 187 de les Normes Urbanístiques del vigent POUM i eliminar 
l’Hotel Panorama Park del llistat dels que figuren al punt 5 del mateix article. 
d).- Donar una nova redacció a l’article 196-bis.- Zona d’hotels (clau 17), crear un article 196-
ter, i la normativa continguda a l’actual article 196 bis, desplaçar-la a article 196 ter. 
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a).-  _Aclarir alguns aspectes dels apartats c) i d) i afegir un nou apartat e) a la disposició 
transitòria segona del vigent POUM 
 
Es proposa afegir:  
 
e. Les obres de gran rehabilitació i les obres necessàries per a la implantació d’un nou ús, es 
podran autoritzar sense les limitacions fixades en els apartats c) i d) precedents, sempre que es 
compleixin de manera simultània les següents condicions: 

• que els usos existents a mantenir o els de nova implantació siguin el dotacional, 
l’hoteler o el residencial comunitari, segons queden definits a les Normes Urbanístiques 
del  POUM, 

• que l’actuació a portar a terme es refereixi al conjunt de l’edifici 
• que la disconformitat no es refereixi al tipus d’ordenació 

En aquests casos s’haurà de redactar un pla de millora urbana, per a l’adaptació de l’edificació  
a l’estructura de l’entorn i a l’ambient urbà on estiguin situades, tal com es preveu a l’article 27 
d’aquestes Normes Urbanístiques. 
 
Redactat proposat  
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.  
Segona. Construccions, instal·lacions i usos amb volum disconforme.  
Queden en situació de volum disconforme, les construccions, instal·lacions i usos autoritzats en 
el seu moment, de conformitat amb la normativa, que resultin disconformes amb les condicions 
bàsiques d’aquest POUM, sempre que no quedin fora d’ordenació.  
Queden subjectes al règim de disconformitat, les construccions preexistents en SNU destinades 
a habitatge que no estan incloses en el Catàleg Específic de Masies i Cases Rurals, però que es 
van implantar legalment, així com les edificacions preexistents en SNU destinades a usos 
diferents de l’habitatge, implantades legalment i a les quals no es poden aplicar les mesures de 
restauració de la realitat física alterada.  
Les construccions i instal·lacions que tinguin un volum disconforme es subjecten al règim 
descrit als apartats 4 i 5 de l’article 108 del TRLU i a l’apartat 2 de l’article 119 del RLU i, per 
tant, s’hi poden autoritzar obres de consolidació, rehabilitació i canvis d’ús d’acord amb les 
condicions bàsiques d’aquest POUM.  
D’acord amb el que disposa l’apartat c de l’article 119.2 del RLU, el POUM pot regular els 
supòsits on el grau de disconformitat de la construcció existent vulnera les condicions bàsiques 
i en comporti la seva aplicació. En aquest sentit, seran autoritzables:  
a. La consolidació parcial dels elements estructurals i/o dels tancaments, la reparació de les 
instal·lacions i dels serveis tècnics comunitaris i les obres menors en habitatges i locals.  
b. Les obres d’ampliació o augment de volum, quan la disconformitat no es refereixi al tipus 
d’ordenació i l’augment de sostre s’ajusti a les condicions d’edificació de la zona i es limiti a la 
diferència entre el sostre existent i el sostre màxim edificable fixat pel POUM.  
c. Les obres de gran rehabilitació, entenent per gran rehabilitació el que disposa l’apartat a de 
l’article 119.3 del RLU, quan la disconformitat no es refereixi al tipus d’ordenació i la 
construcció existent no superi el 20% del sostre resultant d’aplicar la fondària i l’alçada 
reguladora o el coeficient d’edificabilitat, el nº de plantes permeses o la densitat.  
d. Els canvis d’ús. Si s’han de fer obres per a la implantació del nou ús, només s’admetran si la 
construcció on s’ubica no és disconforme degut al tipus d’ordenació, no supera el 20% del 
sostre resultant d’aplicar la fondària i l’alçada reguladora o el coeficient d’edificabilitat, el nº de 
plantes permeses o la densitat.  
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e. Les obres de gran rehabilitació i les obres necessàries per a la implantació d’un nou ús, es 
podran autoritzar sense les limitacions fixades en els apartats c) i d) precedents, sempre que es 
compleixin de manera simultània les següents condicions: 

• que els usos existents a mantenir o els de nova implantació siguin el dotacional, 
l’hoteler o el residencial comunitari, segons queden definits a les Normes Urbanístiques 
del  POUM, 

• que l’actuació a portar a terme es refereixi al conjunt de l’edifici 
• que la disconformitat no es refereixi al tipus d’ordenació 

En aquests casos s’haurà de redactar un pla de millora urbana, per a l’adaptació de l’edificació  
a l’estructura de l’entorn i a l’ambient urbà on estiguin situades, tal com es preveu a l’article 27 
d’aquestes Normes Urbanístiques. 
 
Els usos preexistents establerts legalment abans del POUM i als quals no es poden aplicar les 
mesures de restauració de la realitat física alterada, es poden mantenir i poden ser objecte de 
canvis de titularitat, sempre que no siguin incompatibles amb les seves determinacions i 
s’adaptin als límits de molèstia, de nocivitat, d’insalubritat i de perill que estableixi per a cada 
zona la nova reglamentació. Si l’adaptació comporta obres d’ampliació, aquestes no seran 
autoritzables. 
 
S’aplicaran íntegrament les condicions bàsiques del nou planejament quan les construccions 
s’enderroquin o el seu valor sigui inferior al cost de la consolidació o rehabilitació. Són 
condicions bàsiques del POUM: la fondària edificable, l’alçada reguladora, el coeficient 
d’edificabilitat, l’ocupació màxima, la densitat i l’ús. 
 
Els terrenys on es situïn les construccions, instal·lacions o usos amb volum disconforme no 
podran parcel·lar-se o segregar-se. 

 
 
b).- Proposta una nova redacció de l’article 99 de les Normes Urbanístiques del vigent 
POUM. 
 
Es proposa adaptar el redactat de l’apartat 1 a la nomenclatura legalment vigent sobre 
establiments hotelers i albergs juvenils. 
 
Article 99. Regulació de l’ús hoteler i ús d’alberg juvenil 
 

1.-L’ús hoteler comprèn els serveis relacionats amb l’allotjament temporal per a transeünts i 
viatgers, en establiments hotelers. Els hotels i els hotels apartament son establiments 
hotelers que presten el servei d’allotjament en unitats d’allotjament i que, tant si disposen 
de serveis complementaris com si no en disposen, resten oberts les vint-i-quatre hores del 
dia. Els hostals i les pensions són establiments hotelers que presten el servei d’allotjament 
en habitacions que, per la dimensió, l’estructura o les característiques de l’establiment o per 
la tipologia dels serveis, no assoleixen els nivells exigits als hotels i als hotels apartament. 
L’ús d’alberg juvenil compren els serveis relacionats amb l’allotjament temporal de 
transeünts i viatgers en albergs juvenils.  

2.- Pel que fa a categoria, nombre màxim de llits i nombre màxim de places es tindrà en 
compte la legislació autonòmica vigent al respecte. 
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Es proposa adaptar el redactat de l’apartat 3 a la nomenclatura legalment vigent sobre 
establiments hotelers i albergs juvenils, i eliminar l’apartat final de la lletra c) per 
coherència amb el redactat de les disposicions transitòries. 

3.- Els usos admesos en les finques en les que s’hi troben ubicats edificis que tinguin o 
hagin tingut un ús hoteler des de l’1 de gener de 1999 i que no s’hagin transformat a altres 
usos, es divideixen en dos grups o categories: 

a) H-1. Establiments hotelers, albergs juvenils i residències de la tercera edat. Els 
hotels apartament hauran de tenir un mínim de 65 m2 construïts per habitació. 

b) H-1*. Establiments hotelers, albergs juvenils i residències de la tercera edat.  

c) H-2. Finques amb ús hoteler actual i que continua sent possible un canvi a altres 
usos admesos a la zona en què s’ubica.  

3 bis.- Les finques, solars o edificades, situades en una zona ordenada segons edificació 
alineada a vial, assenyalades pel planejament general amb la categoria H, que es destinin en 
exclusiva a un ús hoteler i compatibles de conformitat amb el punt 6 del present article, podran 
edificar en planta baixa fins una fondària de 15 m. per a usos hotelers, i fins el fons de la 
parcel·la per a usos no residencials. En les plantes pis la profunditat edificable serà de 15 m. A 
part, de les plantes indicades en la regulació de la corresponent zona a que pertanyen podran 
edificar una planta addicional reculada 3 metres de les alineacions de les façanes a vial i a pati 
d’illa.  L’alçada d’aquesta planta àtic serà, com a màxim de 3,30 metres. Les finques de la 
categoria H que s’acullin a aquesta disposició, passaran automàticament a la categoria H-1 

4.- Les finques destinades o que es destinin en exclusiva a un ús hoteler i compatibles de 
conformitat amb els punts 1 i 6 del present article, situades en una zona ordenada segons 
edificació alineada a vial, a part de les plantes indicades en la regulació de la corresponent zona 
a que pertanyen, podran edificar una planta addicional reculada 3 metres de les alineacions de 
les façanes a vial i a pati d’illa. L’alçada d’aquesta planta àtic serà, com a màxim ,de 3,30 
metres. Les finques que s’acullin a aquesta disposició, passaran automàticament a la categoria 
H-1. 

5.- Les finques destinades o que es destinin en exclusiva a un ús hoteler i compatibles de 
conformitat amb els punts 1 i 6 del present article, situades en una zona ordenada segons 
edificació aïllada podran gaudir d’un increment del 25% de l’edificabilitat atorgada d’una 
manera general a la zona a que pertanyen. L’edificació d’aquest increment d’edificabilitat 
exigirà que prèviament s’aprovi un pla de millora urbana que determini les condicions 
concretes de la formalització de l’edificació. Les finques que s’acullin a aquesta disposició, 
passaran automàticament a la categoria H-1. 

6. En els edificis que es destinin a un ús hoteler s’hi admetran els usos dotacionals vinculats a 
l’explotació hotelera.  

En les plantes baixes dels edificis amb ús hoteler o ús d’alberg juvenil s’hi admeten usos 
comercials i d’oficines. També s’hi admetran usos de serveis personals, amb les limitacions que 
estableixi cada zona o clau urbanística.  

7. Les finques de la categoria H1 que hagin patrimonialitzat els increments d’edificabilitat 
permesos pel planejament general, i les finques de les categories H2 i H que hagin passat a la 
categoria H-1 per haver patrimonialitzat els increments d’edificabilitat permesos pel 
planejament general, es troben relacionades en un full annex al POUM anomenat “Relació de 
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finques que han patrimonialitzat increments d’edificabilitat per haver optat exclusivament per 
un ús hoteler i compatibles.” 

 

d).- Proposta de creació d’un punt 6 de l’article 187 de les Normes Urbanístiques del 
vigent POUM, i eliminació de l’Hotel Panorama Park del llistat d’hotels que es troben 
relacionats en el punt 5 de l’article 187. 
 
6. Proposta de redacció del punt 6 de l’article 187).- Per les finques on s’ubica l’Hotel 

Panorama Park de la Travessia del Raig, 1-5: 
 
a).- Les condicions d’edificació seran les establertes per a la zona 12a, excepte pel que fa al 
nombre màxim de plantes que podrà ser de Pb+4pp,  amb un sostre edificable màxim de 5.000 
m2 que es podrà destinar exclusivament a ús hoteler i compatibles de conformitat amb els punts 
1 i 6 de l’article 99 del POUM.  
 
b).- La concreció de les determinacions del POUM pel que fa a les finques on s’ubica l’Hotel 
Panorama Park es portarà a terme mitjançant la redacció prèvia d’un pla de millora urbana. 
 
c).- El Pla de Millora Urbana que desenvolupi les previsions del POUM en aquest àmbit, 
determinarà les condicions concretes de la localització, volumetria i formalització de 
l’edificació, responent, entre d’altres, als condicionaments topogràfics i paisatgístics, al costat 
dels de caràcter funcional. 
 
d).- Atenent a la singularitat del lloc, caldrà justificar de manera especial, l’acompliment de les 
previsions de l’article 27 b) de les Normes Urbanístiques del POUM quan diu que no es 
permetrà que la situació, volum, alçada dels edificis, murs i tanques o la instal·lació d’altres 
elements, limiti el camp visual per a contemplar la bellesa natural, trenqui l’harmonia del 
paisatge o desfiguri la perspectiva pròpia. 
 
e).- Als efectes exclusius per a la determinació de l’alçada màxima assolible per aquell edifici o 
edificis que puguin construir-se a la parcel·la on s’ubica l’Hotel Panorama Park es prendrà com 
a cota de referència pel punt d’aplicació de l’alçada reguladora la cota 31,32 que es correspon 
amb el nivell de l’accés a l’actual cos d’edifici situat més al sud, sens perjudici de la necessitat 
d’adaptar-se a la topografia esglaonada del terreny i al sostre màxim previst. Pel que fa a la 
possible adaptació topogràfica del terreny es considerarà com a terreny original l’existent en el 
moment de l’aprovació provisional del present expedient. 
 
 
e).- Proposta de creació de la Zona d’hotels (Clau 17) i nova redacció de l’article l’article 
196-bis.a) Es crea un nou article 196-ter i s’hi desplaça l’actual contingut de l’article 196-
bis. 

 
Definició i justificació: Donada la gran importància que es vol donar a l’activitat d’allotjament 
de viatgeres i transeünts dins l’activitat econòmica de Sant Feliu de Guíxols es proposa la 
creació d’una nova clau hotelera que no existia en el POUM, amb la pretensió d’ordenar de 
forma específica les finques on els usos son exclusivament hotelers amb els seus 
complementaris i/o d’alberg juvenil. 
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Proposta de redacció de l’article 196.bis.a).- Subzona clau 17a).- Hotel Regina: 
1.- Es correspondrà amb les finques del carrer de la Creu núm. 32, actual Hotel Regina i les 
finques del carrer Algavira, 15 i 17. 

2.- Les condicions de parcel·lació i d’ordenació es corresponen amb les del seu entorn urbà 
consolidat. De manera genèrica seran d’aplicació els paràmetres corresponents a la zona 5b) 
excepte el que es recull en els apartats següents: 

Condicions d’edificació específiques de la subzona clau 17a).- Hotel Regina 

- Profunditat edificable: En planta baixa total per a usos no residencials i 15 m. per a 
usos hotelers. En plantes pis 15 metres. 

- Alçada reguladora màxima: 13,20 mts. L’alçada de la planta àtic no podrà excedir 
els 3,30 mts. 

- Nombre de plantes: Planta baixa + 2 plantes pis + 1 planta àtic reculada 3 metres de 
les façanes a vial i pati d’illa. 

- Usos admesos: Ús d’alberg juvenil. Ús hoteler i els usos dotacionals vinculats a 
l’explotació hotelera. En les plantes baixes dels establiments hotelers s’hi admeten 
usos comercials, usos d’oficina i usos de serveis personals, excepte els usos 
recreatius relatius a discoteques, bars musicals, sales de ball i sales de festa. 

 

1.9.- RESERVES PER A HABITATGE DE PROTECCIÓ PUBLICA  I SISTEMES 
URBANISTICS  

 

Quadre de justificació de les reserves de sistemes i d'habitatge de protecció pública. 

      

Adreça Nom Us inicial Us proposat 
Increment de 
sostre Hoteler 

Increment de 
sostre Habitatge 

      

Travessera del Raig, 1-5 Panorama Hoteler 793,02 0,00 

Rambla Portalet, 8-12 

Sant Roc, 11 

Sant Ramon, 10 

Les Noies 

Rambla Portalet, 16-20 Rex I 

Hoteler 475,54 0,00 

Rambla Portalet, 5 Montserrat Hoteler/Habitatge 0,00 0,00 

Creu, 32 Regente Habitatge PP -663,42 663,42 

Girona, 10-14 

Joan Maragall, 14 
Avenida Habitatge -474,21 474,21 

Joan Maragall, 20-22 Rex II  Habitatge -642,93 642,93 

Creu, 23-27 Regina Hoteler 97,86 0,00 

Penitència, 12-14 Mediterraneo 

Hotel 

Hoteler/Habitatge 0,00 0,00 

      

Joan Maragall, 16-18 0,00 0,00 

Rambla Portalet, 6 0,00 0,00 

Rambla Portalet, 14 0,00 0,00 

Sant Ramon, 4 0,00 0,00 

Sant Ramon, 6 

Habitatge Habitatge 

0,00 0,00 
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Sant Ramon, 8 0,00 0,00 

Sant Ramon, 10 0,00 0,00 

Sant Roc, 7 0,00 0,00 

Algavira, 15 276,25 -229,68 

Algavira, 17 
Hoteler 

284,21 -234,00 

      

Increment de sostre hoteler 146,32  

      

Increment total de sostre d'habitatge 1.316,88 

      

Reserves de sostre de protecció pública 30% de l'increment del sostre d'habitatge. 395,06 

      

20m2 / 100m2 de sostre habitatge. 263,38 

5m2 / 100m2 d'altres usos. 7,32 Reserves de zones verdes i espais lliures 

Total 270,69 

 

Les reserves de sostre de protecció pública s’han situat a la finca situada al carrer de la Creu, 32  
actualment Hotel Regente. 

Les reserves de zones verdes i espais públics s’han situat a la finca del carrer Travessera del 
Raig, 1-5 actualment Hotel Panorama. 

 

1.10.- PAUTES DE PROCEDIMENT PER A LA TRAMITACIO DE  LA 
MODIFICACIO PUNTUAL 

 

Les pautes de procediment bàsiques per a l’aprovació del present document són, segons 
l’aplicació de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística, la Llei 1/2010, amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer: 
 
1. Aprovació inicial i obertura del termini d’informació pública 
2. Aprovació provisional 
3. Aprovació definitiva 
 
Aprovació inicial i antecedents: 
 
El dia 30 de juliol de 2009, per acord de Ple, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar 
inicialment, amb condicions, la modificació puntual de POUM per la requalificació urbanística 
de l’Herència Anlló i dues finques mes de la Rambla Portalet, concretament, les número 6 i 14.  
 
La documentació aprovada inicialment va ser exposada al públic i un cop rebut el text refós que 
incorporava les condicions imposades pel Ple -llevat la de fixar la categoria H1 per les finques 
núm. 6 i 14 de la Rambla Portalet-  es va tornar a exposar al públic l’esmentat text refós.  
 
La Corporació municipal va decidir redactar una modificació de POUM de les finques que 
formen part de l’Herència Anlló, però també estendre-la a altres finques colindants atesa la 
màxima importància que es vol donar al sector turístic dins l’activitat econòmica del municipi. 
Crear una clau hotelera, clau 17 que no existia i s’ha volgut incentivar altres finques que no 
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quedaven afectades per la modificació puntual de POUM relativa als Hotels Anlló tal com 
l’havia redactat l’arquitecte Esteba Corominas, a instàncies de la Direcció General de Patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu es va considerar que procedia una nova 
aprovació inicial i exposició al públic de l’expedient. Pres l’acord d’aprovació inicial, s’ha 
exposat al públic la present modificació puntual i s’han sol·licitat els informes sectorials 
necessaris. 
 
Resoltes les al·legacions presentades i incorporats els informes sectorials emesos es porta a 
l’aprovació provisional que es competència del Ple de la Corporació amb quòrum de majoria 
absoluta. Les modificacions introduïdes no son substancials, per tant, no procedeix un nou 
tràmit d’informació al públic. 
 
Aprovació definitiva: 
 
Una vegada aprovat provisionalment, l’expedient es tramet a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona per a la seva resolució que haurà d’acordar abans de quatre mesos des 
de la recepció de l’expedient. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s’ha adoptat cap 
resolució expressa, s’entén que la modificació ha estat aprovada per silenci administratiu. 

 

 
1.11- EVALUACIÓ ECONÓMICA FINANCERA 
 
Donades la finalitat i les característiques d’aquest expedient de modificació del Pla, aquest no 
te incidència ni comporta cap variació en l’estudi i viabilitat econòmica del POUM. 
 
El desenvolupament de les determinacions d’aquesta modificació que afecta a finques situades 
en àrees urbanes ja consolidades, incorpora únicament com a costos imputables a aquestes 
finques la cessió gratuïta a l’ajuntament de la part dels terrenys destinats a espais lliures. 
 
Donada la situació i característiques d’aquests espais lliures, les despeses d’urbanització 
imputables als mateixos, correspondran a l’arranjament de la glorieta romàntica existent en 
aquests terrenys, que s’haurà de rehabilitar respectant les seves característiques formals i de 
materials. El cost d’aquesta rehabilitació s’estima en 24.000 €. El cost efectiu d’aquestes obres 
d’urbanització es preveurà en el Pla de Millora Urbana que caldrà tramitar per ordenar la finca 
del carrer del Raig 01-05 (Hotel Panorama Park). En tot cas, les obres de reforma o 
rehabilitació de les edificacions que estiguin incloses dins el “Catàleg de Patrimoni 
Arquitectònic i elements d’interès històric i artístic” s’hauran d’adequar a l’establert en 
l’esmentat catàleg. 
 
La cessió d’aquests terrenys per a espais lliures a l’ajuntament, vindrà vinculada a les obres 
d’edificació de la finca del carrer del Raig 01—05 (H. Panorama Park), i s’efectuarà amb les 
obres d’urbanització acabades (rehabilitació de la glorieta). L’urbanització i cessió d’aquestes 
espais i elements rehabilitats serà condició per a l’obtenció de la llicència d’obres de 
l’edificació, sens perjudici de poder obtenir llicència d’edificació simultània a l’urbanització 
amb les condicions que legalment estiguin vigents. 
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No s’estimen altres costos de gestió urbanística atribuïdes a aquesta modificació, i es considera 
per tant, que la seva viabilitat financera pel que respecta a la seva gestió urbanística es 
immediata. 
 
La rendibilitat i justificació econòmica de les futures inversions i promocions immobiliàries per 
a la promoció i construcció dels establiments hotelers, i els habitatges lliures i de protecció 
pública, seran objecte dels corresponents estudis específics per part de cada promoció d’acord 
amb el projecte corresponent, i no son objecte d’aquest expedient. 
 
 
1.12.- SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 
Igualment, i per les mateixes raons abans esmentades, es considera justificada la seva 
sostenibilitat econòmica a efectes d’aquest expedient urbanístic, per quant no comporta altres 
costos d’infraestructures o gestió urbanística, que les despeses d’urbanització i la cessió 
gratuïta a l’ajuntament de la part dels terrenys destinats a espais lliures fixats en aquest 
expedient, i que formen part d’aquestes mateixes finques procedents de l’herència dels germans 
Anllò. 
 
Les reserves per a espais lliures es realitzen al voltant de la glorieta de l’Hotel Panorama. Els 
espais reservats per a incrementar la zona verda formen part de l’actual finca de l’hotel 
Panorama Park. La cessió i urbanització d’aquest espais correspondrà a la propietat de l’Hotel 
Panorama. La urbanització dels espais inclourà l’arranjament de la glorieta romàntica. 
L’obligació d’urbanitzar i cedir es troba compensada per l’increment de valor de la finca al 
veure augmentada la seva edificabilitat neta en 841 m2 respecte dels que tenia amb el 
planejament vigent. 
 
Donat l’emplaçament dins la trama urbana consolidada de totes aquestes finques, es considera 
que tampoc comporten despeses addicionals de manteniment per a l’ajuntament, que es limitarà 
al manteniment de la zona verda i glorieta cedida al costat de l’Hotel Panorama Park, quins 
costos venen altament compensats pels ingressos de les llicències d’obres i del IBI de totes 
aquestes finques. 
 
 
1.13.- SISTEMA I PROGRAMA D’ACTUACIÓ 
 
Donades les característiques d’aquesta modificació que no comporta desenvolupament de 
polígons ni execució d’obres d’urbanització, es programa únicament la coordinació en el 
desenvolupament dels habitatges de protecció pública. 
 
Aquests habitatges de protecció pública es desenvoluparan prèvia o simultàniament a la 
construcció dels habitatges lliures. Es determina un termini de dos anys des de l’aprovació 
definitiva d’aquesta modificació per a l’inici de les obres d’aquests habitatges de protecció 
pública. 
 
La cessió gratuïta i urbanització dels terrenys per a espais lliures del municipi, serà condició per 
a l’obtenció de la llicència d’obres d’edificació de l’Hotel Panorama, sense perjudici de la 
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possibilitat d’obtenir llicència d’edificació i urbanització simultània de conformitat amb el que 
disposa la normativa urbanística vigent. 
 

1.14.- INFORME AMBIENTAL.- 

 

 L’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme estableix que les modificacions de plans urbanístics han d’incorporar l’informe 
mediambiental corresponent si s’ha de sotmetre a avaluació ambiental o que tingui alguna 
repercussió ambiental. 

 

Vist el contingut de l’article 7 de la La Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 
plans i programes (DOGC 5374 de 7 de maig de 2009) es pot concloure que la modificació 
proposada no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental ja que preveu la reordenació de diverses 
finques classificades com a sòl urbà, les quals ja es troben edificades en tot o en part, la qual 
cosa no suposa una modificació que pugui produir afectacions sobre el medi ambient. 

 
Per tant, la present modificació puntual de POUM de Sant Feliu de Guíxols no requereix 
d’informe mediambiental, donades les característiques i determinacions que conté respecte a 
l’ordenació vigent. 
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NORMATIVA 
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2.- NORMATIVA 
 
 
 
DISPOSICIONS GENERALS: 
 
Article 1.- Contingut 
 
La present modificació consta de memòria, normativa, plànols d’informació, plànols 
d’ordenació i fitxes de les finques afectades de forma específica per les variacions de sostre. 
 
Article 2.- El contingut de la present modificació de POUM s’ha d’entendre substitutori i 
complementari de les normes i plànols d’ordenació del POUM, que seran d’aplicació universal, 
sense que sigui excusable el seu acompliment per manca reproducció en el present document. 
 
Article 3.- Regim del sòl 
 
La present modificació afecta a sòl urbà consolidat de Sant Feliu de Guixols. 
 
 
DISPOSICIONS ESPECIFIQUES: 
 
Article 4.- Modificació de la disposició transitòria segona. 
 
S’adeqüen els apartats c) i d) i s’afegeix un nou apartat e) a la disposició transitòria segona del 
vigent POUM 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.  
Segona. Construccions, instal·lacions i usos amb volum disconforme.  
Queden en situació de volum disconforme, les construccions, instal·lacions i usos autoritzats en 
el seu moment, de conformitat amb la normativa, que resultin disconformes amb les condicions 
bàsiques d’aquest POUM, sempre que no quedin fora d’ordenació.  
Queden subjectes al règim de disconformitat, les construccions preexistents en SNU destinades 
a habitatge que no estan incloses en el Catàleg Específic de Masies i Cases Rurals, però que es 
van implantar legalment, així com les edificacions preexistents en SNU destinades a usos 
diferents de l’habitatge, implantades legalment i a les quals no es poden aplicar les mesures de 
restauració de la realitat física alterada.  
Les construccions i instal·lacions que tinguin un volum disconforme es subjecten al règim 
descrit als apartats 4 i 5 de l’article 108 del TRLU i a l’apartat 2 de l’article 119 del RLU i, per 
tant, s’hi poden autoritzar obres de consolidació, rehabilitació i canvis d’ús d’acord amb les 
condicions bàsiques d’aquest POUM.  
D’acord amb el que disposa l’apartat c de l’article 119.2 del RLU, el POUM pot regular els 
supòsits on el grau de disconformitat de la construcció existent vulnera les condicions bàsiques 
i en comporti la seva aplicació. En aquest sentit, seran autoritzables:  
a. La consolidació parcial dels elements estructurals i/o dels tancaments, la reparació de les 
instal·lacions i dels serveis tècnics comunitaris i les obres menors en habitatges i locals.  
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b. Les obres d’ampliació o augment de volum, quan la disconformitat no es refereixi al tipus 
d’ordenació i l’augment de sostre s’ajusti a les condicions d’edificació de la zona i es limiti a la 
diferència entre el sostre existent i el sostre màxim edificable fixat pel POUM.  
c. Les obres de gran rehabilitació, entenent per gran rehabilitació el que disposa l’apartat a de 
l’article 119.3 del RLU, quan la disconformitat no es refereixi al tipus d’ordenació i la 
construcció existent no superi el 20% del sostre resultant d’aplicar la fondària i l’alçada 
reguladora o el coeficient d’edificabilitat, el nº de plantes permeses o la densitat.  
d. Els canvis d’ús. Si s’han de fer obres per a la implantació del nou ús, només s’admetran si la 
construcció on s’ubica no és disconforme degut al tipus d’ordenació, no supera el 20% del 
sostre resultant d’aplicar la fondària i l’alçada reguladora o el coeficient d’edificabilitat, el nº de 
plantes permeses o la densitat.  
e. Les obres de gran rehabilitació i les obres necessàries per a la implantació d’un nou ús, es 
podran autoritzar sense les limitacions fixades en els apartats c) i d) precedents, sempre que es 
compleixin de manera simultània les següents condicions: 

• que els usos existents a mantenir o els de nova implantació siguin el dotacional, 
l’hoteler o el residencial comunitari, segons queden definits a les Normes Urbanístiques 
del  POUM, 

• que l’actuació a portar a terme es refereixi al conjunt de l’edifici 
• que la disconformitat no es refereixi al tipus d’ordenació 

En aquests casos s’haurà de redactar un pla de millora urbana, per a l’adaptació de l’edificació  
a l’estructura de l’entorn i a l’ambient urbà on estiguin situades, tal com es preveu a l’article 27 
d’aquestes Normes Urbanístiques. 
 
Els usos preexistents establerts legalment abans del POUM i als quals no es poden aplicar les 
mesures de restauració de la realitat física alterada, es poden mantenir i poden ser objecte de 
canvis de titularitat, sempre que no siguin incompatibles amb les seves determinacions i 
s’adaptin als límits de molèstia, de nocivitat, d’insalubritat i de perill que estableixi per a cada 
zona la nova reglamentació. Si l’adaptació comporta obres d’ampliació, aquestes no seran 
autoritzables. 
 
S’aplicaran íntegrament les condicions bàsiques del nou planejament quan les construccions 
s’enderroquin o el seu valor sigui inferior al cost de la consolidació o rehabilitació. Són 
condicions bàsiques del POUM: la fondària edificable, l’alçada reguladora, el coeficient 
d’edificabilitat, l’ocupació màxima, la densitat i l’ús. 
 
Els terrenys on es situïn les construccions, instal·lacions o usos amb volum disconforme no 
podran parcel·lar-se o segregar-se. 

 
 
Article 5.- Modificació de l’article 99 de les Normes Urbanístiques del vigent POUM. 
 
Article 99. Regulació de l’ús hoteler i ús d’alberg juvenil 
 

1.-L’ús hoteler comprèn els serveis relacionats amb l’allotjament temporal per a transeünts i 
viatgers, en establiments hotelers. Els hotels i els hotels apartament son establiments 
hotelers que presten el servei d’allotjament en unitats d’allotjament i que, tant si disposen 
de serveis complementaris com si no en disposen, resten oberts les vint-i-quatre hores del 
dia. Els hostals i les pensions són establiments hotelers que presten el servei d’allotjament 
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en habitacions que, per la dimensió, l’estructura o les característiques de l’establiment o per 
la tipologia dels serveis, no assoleixen els nivells exigits als hotels i als hotels apartament. 
L’ús d’alberg juvenil compren els serveis relacionats amb l’allotjament temporal de 
transeünts i viatgers en albergs juvenils.  

2.- Pel que fa a categoria, nombre màxim de llits i nombre màxim de places es tindrà en 
compte la legislació autonòmica vigent al respecte. 

3.- Els usos admesos en les finques en les que s’hi troben ubicats edificis que tinguin o 
hagin tingut un ús hoteler des de l’1 de gener de 1999 i que no s’hagin transformat a altres 
usos, es divideixen en dos grups o categories: 

d) H-1. Establiments hotelers, albergs juvenils i residències de la tercera edat. Els 
hotels apartament hauran de tenir un mínim de 65 m2 construïts per habitació. 

e) H-1*. Establiments hotelers, albergs juvenils i residències de la tercera edat.  

f) H-2. Finques amb ús hoteler actual i que continua sent possible un canvi a altres 
usos admesos a la zona en què s’ubica.  

3 bis.- Les finques, solars o edificades, situades en una zona ordenada segons edificació 
alineada a vial, assenyalades pel planejament general amb la categoria H, que es destinin en 
exclusiva a un ús hoteler i compatibles de conformitat amb el punt 6 del present article, podran 
edificar en planta baixa fins una fondària de 15 m. per a usos hotelers, i fins el fons de la 
parcel·la per a usos no residencials. En les plantes pis la profunditat edificable serà de 15 m. A 
part, de les plantes indicades en la regulació de la corresponent zona a que pertanyen podran 
edificar una planta addicional reculada 3 metres de les alineacions de les façanes a vial i a pati 
d’illa.  L’alçada d’aquesta planta àtic serà, com a màxim de 3,30 metres. Les finques de la 
categoria H que s’acullin a aquesta disposició, passaran automàticament a la categoria H-1 

4.- Les finques destinades o que es destinin en exclusiva a un ús hoteler i compatibles de 
conformitat amb els punts 1 i 6 del present article, situades en una zona ordenada segons 
edificació alineada a vial, a part de les plantes indicades en la regulació de la corresponent zona 
a que pertanyen, podran edificar una planta addicional reculada 3 metres de les alineacions de 
les façanes a vial i a pati d’illa. L’alçada d’aquesta planta àtic serà, com a màxim ,de 3,30 
metres. Les finques que s’acullin a aquesta disposició, passaran automàticament a la categoria 
H-1. 

5.- Les finques destinades o que es destinin en exclusiva a un ús hoteler i compatibles de 
conformitat amb els punts 1 i 6 del present article, situades en una zona ordenada segons 
edificació aïllada podran gaudir d’un increment del 25% de l’edificabilitat atorgada d’una 
manera general a la zona a que pertanyen. L’edificació d’aquest increment d’edificabilitat 
exigirà que prèviament s’aprovi un pla de millora urbana que determini les condicions 
concretes de la formalització de l’edificació. Les finques que s’acullin a aquesta disposició, 
passaran automàticament a la categoria H-1. 

6. En els edificis que es destinin a un ús hoteler s’hi admetran els usos dotacionals vinculats a 
l’explotació hotelera.  

En les plantes baixes dels edificis amb ús hoteler o ús d’alberg juvenil s’hi admeten usos 
comercials i d’oficines. També s’hi admetran usos de serveis personals, amb les limitacions que 
estableixi cada zona o clau urbanística.  

7. Les finques de la categoria H1 que hagin patrimonialitzat els increments d’edificabilitat 
permesos pel planejament general, i les finques de les categories H2 i H que hagin passat a la 
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categoria H-1 per haver patrimonialitzat els increments d’edificabilitat permesos pel 
planejament general, es troben relacionades en un full annex al POUM anomenat “Relació de 
finques que han patrimonialitzat increments d’edificabilitat per haver optat exclusivament per 
un ús hoteler i compatibles.” 

 

Article 6.- Modificació de l’article 187 de les Normes Urbanístiques del vigent POUM.  
 
S’afegeix un punt 6 a l’article 187 de les Normes Urbanístiques del vigent POUM i s’elimina 
l’Hotel Panorama Park del llistat dels que figuren al punt 5 de l’esmentat article. 
 

Article 187. Subzona clau 12a d’apartaments 

1. Es correspon amb aquelles subzones amb una major alçada permesa. 

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: 

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

 
4. Les condicions d’edificació són les següents: 

Tipus d’ordenació Edificació aïllada. 
Densitat 1 hab. / 100 m2. 

Edificabilitat  0,80 m2 st. / m2 sòl. 

Ocupació màxima 40 % 
Alçada reguladora 
màxima 

13,00 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. 

Paràmetres 
referits a la 
parcel·la 

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

Tanques Segons l’art. 92. Paràmetres 
referits al carrer 
 

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

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. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Soterranis Segons art. 87 
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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. 

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. 

Condicions 
formals 

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

Usos admesos Habitatge. 
Residencial comunitari. 
Hoteler. 
Comercial. 
Oficines. 
Serveis personals. 
Usos dotacionals. 

 

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

Hotel Bellvue 
Av. St. Elm, s/n. 
Curhotel Hipòcrates 
Ctra. a St. Pol per la costa, 
229 
Hotel S’Agaró Mar 
Camí de la Caleta, 70 
Hotel Caleta Park 
C/. Pere Màrtir Estrada, 36 
Residència Alabriga 
Ctra. a St. Pol per la costa, 
s/n 
Hotel Barcarola 
Camí Fondo, 22 – C/. 
Pintor  Pau Picasso – C/. 
Pintor J. Amat. 
Hotel Eden Roc 
c. Port Salvi – Pl. Pau 
Casals 

Exclusivament els usos admesos 
en l’art. 98 pels establiments 
hotelers, en categoria H1. 
 

Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111.  

 
7. Per les finques on s’ubica l’Hotel Panorama Park de la Travessia del Raig, 1-5: 
 
a).- Les condicions d’edificació seran les establertes per a la zona 12a, excepte pel que fa al 
nombre màxim de plantes que podrà ser de Pb+4pp,  amb un sostre edificable màxim de 5.000 
m2 que es podrà destinar exclusivament a ús hoteler i compatibles de conformitat amb els 
punts 1 i 6 de l’article 99 del POUM.  
 
b).- La concreció de les determinacions del POUM pel que fa a les finques on s’ubica l’Hotel 
Panorama Park es portarà a terme mitjançant la redacció prèvia d’un pla de millora urbana. 
 
c).- El Pla de Millora Urbana que desenvolupi les previsions del POUM en aquest àmbit, 
determinarà les condicions concretes de la localització, volumetria i formalització de 
l’edificació, responent, entre d’altres, als condicionaments topogràfics i paisatgístics, al costat 
dels de caràcter funcional. 
 
d).- Atenent a la singularitat del lloc, caldrà justificar de manera especial, l’acompliment de 
les previsions de l’article 27 b) de les Normes Urbanístiques del POUM quan diu que no es 
permetrà que la situació, volum, alçada dels edificis, murs i tanques o la instal·lació d’altres 
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elements, limiti el camp visual per a contemplar la bellesa natural, trenqui l’harmonia del 
paisatge o desfiguri la perspectiva pròpia. 
 
e).- Als efectes exclusius per a la determinació de l’alçada màxima assolible per aquell edifici 
o edificis que puguin construir-se a la parcel·la on s’ubica l’Hotel Panorama Park es prendrà 
com a cota de referència pel punt d’aplicació de l’alçada reguladora la cota 31,32 que es 
correspon amb el nivell de l’accés a l’actual cos d’edifici situat més al sud, sens perjudici de la 
necessitat d’adaptar-se a la topografia esglaonada del terreny i al sostre màxim previst. Pel 
que fa a la possible adaptació topogràfica del terreny es considerarà com a terreny original 
l’existent en el moment de l’aprovació provisional del present expedient. 
 
 
Article 7.- Modificació de la redacció de l’article 196-bis. 

 
Article 196-Bis.- Subzona clau 17a).- Hotel Regina: 

1.- Es correspondrà amb les finques del carrer de la Creu núm. 32, actual Hotel Regina i les 
finques del carrer Algavira, 15 i 17. 

2.- Les condicions de parcel·lació i d’ordenació es corresponen amb les del seu entorn urbà 
consolidat. De manera genèrica seran d’aplicació els paràmetres corresponents a la zona 5b) 
excepte el que es recull en els apartats següents: 

Condicions d’edificació específiques de la subzona clau 17a).- Hotel Regina 

- Profunditat edificable: En planta baixa total per a usos no residencials i 15 m. per a 
usos hotelers. En plantes pis 15 metres. 

- Alçada reguladora màxima: 13,20 mts. L’alçada de la planta àtic no podrà excedir 
els 3,30 mts. 

- Nombre de plantes: Planta baixa + 2 plantes pis + 1 planta àtic reculada 3 metres de 
les façanes a vial i pati d’illa. 

- Usos admesos: Ús d’alberg juvenil. Ús hoteler i els usos dotacionals vinculats a 
l’explotació hotelera. En les plantes baixes dels establiments hotelers s’hi admeten 
usos comercials, usos d’oficina i usos de serveis personals, excepte els usos 
recreatius relatius a discoteques, bars musicals, sales de ball i sales de festa. 

 

Article 8.- Es crea un article 196-ter que tindrà el contingut del vigent article 196-bis. 

Article 196-ter.- Zones regulades per figures de planejament derivat ja aprovades 

Les zones en què els paràmetres urbanístics estan precisats en figures de planejament derivat ja 
aprovades apareixen indicades en els plànols d’ordenació amb la clau corresponent i la indicació 
(S/O), “segons ordenació”. Cada una d’aquestes zones té assignat un subíndex específic que remet 
a la figura de planejament derivat que la regula, d’acord amb la taula següent:  

 

Núm 
ident  

FIGURA AD 
01 Estudi de Detall de la UA 19 - Can Marull per a la ubicació d'una 

zona d'equipaments destinada a Serveis Funeraris. Modificat 
posteriorment. 

ED: 26-07-2001  
Modifcació ED: 30-06-2002 
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02 Pla Parcial d'ordenació del sector Mas Toi 08-07-98 

03 Pla Especial Mas Falgueres Normativa publicada:DOGC núm 
4219 de 15/09/2004 

26-03-2003 i 07-04-2004 
 
 

04 Estudi de Detall de la U.A. Can Pi 20-07-1992 

05 Estudi de Detall de la U.A. Can Brusi. 23-02-1989 

06 Estudi de Detall d'ordenació volumètrica de l'illa núm. 2 del sector 
Puig Palahí 

26-10-1995 

07 Estudi de Detall d'ordenació de volums de l'illa 1 del Paratge Puig 
Palahí. 

25-03-1999 

08 Pla especial per a la reordenació de les condicions de l'edificació 
a l'illa situada entre l'av. d'Europa i el c. Joan Torrent. 

18-12-2001 

09 Estudi de Detall d'ordenació volumètrica de la parcel·la núm. 1 de 
la urbanització UA mas Cabanyes. 

27-07-1995 

10 Estudi de detall de 10 cases agrupades en filera a la urb. Mas 
Cabanyes. 

26-04-1990 

11 Estudi de Detall de la unitat d'actuació 12.1 Camí Caleta. 30-07-2005 

12 Estudi de Detall finca "Can Estrada" paratge Sant Pol 18-07-1986, modificat al 
març de 1987 

13 Estudi de Detall d'ordenació volums zona equipaments privats en 
front C-253 (bentzinera). 

30-11-1989 

14 Estudi de Detall Illa I del P.P. Sant Pol Platja. 25-06-1998 

15 Estudi de Detall del Front Homogeni 1 Normativa publicada  
BOP núm 13 de 21/01/2004 

27-11-2003 

16 Pla Especial de reforma interior per a la conversió a l'ús residencia d'una zona 

d'indústria urbana a la Ctra. de Girona, 76-78, Carrer Nou Sant Antoni, 9-11 i 

carrer Santa Llúcia, 42 Normativa publicada DOPG núm 3881 de 12/05/2003 

24-01-2003 

17 Estudi de Detall del Front Homogeni 6 Normativa publicada  
BOP núm 13 de 21/01/2004 

27-11-2003 

18 Estudi de Detall de la unitat d'actuació Santa Júlia. 29-01-2004 

19 Pla Especial de reforma interior de l'àmbit carrer Capmany 22-07-1999 



 
 
 
Pl. Mercat, 6-9 - 17220 Sant Feliu de Guíxols - Tel.  972 32 70 13 - 972 32 70 00 - Fax: 972 82 30 31 -  urbanisme@guixols.cat 
 
 

20 Estudi de Detall d'ordenació de volums de la parcel·la situada al 
carrer Ferran Romaguera, 10-14 

30-07-1998 

21 Pla Especial Front Homogeni 13. Normativa publicada DOGC 
núm. 3769 de 26/11/2002 

24-07-2002 

22 Estudi de Detall del Front homogeni 14. 26-04-2001 

23 Estudi de Detall d'ordenació de volums de la parcel·la situada 
entre la plaça de Sant Pere i el carrer Sant Elm (antic Hotel 
Nautilus) 

18-12-1997 

24 Estudi de Detall de la composició volumètrica del solar situat al 
passeig del mar, 13 al 16 c/ Sant Joan, 1 

14-04-1997 

25 Pla Especial Reina Elisenda. 15-04-1997 

26 Modificació puntual Pla General del traçat d'alineacions a 
l'encreuament de la ctra. de Palamós amb el carrer Indústria. 

24-01-2003 

27 Estudi de detall per donar un tractament urbanístic homogeni al 
conjunt de la façana marítima en un tram del carrer Guardiola. 

30-03-2000 

28 Estudi de detall de volums de la parcel·la situada al c/ Margarida 
Wirsing cantona Ctra de Sant Feliu a Sant Pol per la 
Costa.Modificació posterior de 1999 

25-09-1997, modificació: 
25-02-1999 

29 Estudi de Detall d'ordenació de volums de la finca situada entre la 
carretera de Sant Feliu a Sant Pol i carrer Buenos Aires. 

29-10-1998, modificació: 
31-01-2002 

30 estudi de detall d'ordenació de volums de la parcel·la situada al 
carrer Margarida Wirsing 

29-05-1997 

31 Estudi de Detall Sector S3-1 Les Penyes. 29-11-1990, Modificació 1: 
21-12-2000, Modificació 2: 
26-05-2005 

32 Estudi de Detall Sector S2 Les Penyes. 29-11-1990 
Modificació 1:27-07-2000  
Modificació 2: 27-09-2001 

33 Pla Parcial del sector Vista Alegre, que ordenarà l’àmbit delimitat 
pel PA-07, essent d’aplicació els articles 1 al 26, ambdós inclosos 
i els articles 34 a 38 ambdós inclosos. 

15-07-1987 

34 Estudi de Detall d'ordenació de volums de la finca situada sobre el 
camí de les Penyes. 

24-09-1998 

35 Estudi de Detall de la U.A. Vilartagues Nord 27/02/1997 

36 Pla Parcial del sector Bujonis Industrial-Comercial Nord AD 29/01/1992                       
Modif. 26/09/1992                      
Div. Poligonal: 25/09/1997 
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37 Pla Parcial del sector Bujonis Industrial Sud AD 22/07/1988  
Modif.1: 21/04/1993                     
Modif.2: 17/07/1998 

38 Estudi de Detall d'ordenació de volums de la finca situada al 
carrer Abad Sunyer carrer S'Adolitx. 

29-05-1997 

39 Estudi de Detall de Hotel Montjoi 28-11-1986 

40 Estudi de Detall del sector S-4 Les Penyes. 25-03-1999 

41 Estudi de Detall d'ordenació de volums de la parcel·la situada al 
carrer Ricard Boadella de la urbanització Les Penyes. 

29-01-1998,              
modificació: 30-07-1998 

42 Estudi de Detall Les Penyes, sector S1. 29-11-1990 

43 Estudi de Detall terrenys de l'Hotel Eden Roc. 22-12-1987 

44 Estudi de Detall 28-11-1986 

45 Estudi de Detall de la finca "Puig del Llauner" a la Muntanya de 
St. Elm. 

22-12-1987 

46 Pla Parcial del Sector Mas Balmanya Normativa publicada DOPG 
núm 4226 de 27/09/2004 

AD 16/07/2003 

47 Grup Miquel Mateu Segons ordenació existent 

48 Blocs al carrer Lleida i carrer Tarragona entre els carrers Córdoba 
i Màlaga 

Segons ordenació existent 

49 Grup Santos Boada Segons ordenació existent 

50 Bloc d’habitatges a l’Avinguda Balears, cantonada amb el carrer 
Castell d’Aro 

Segons ordenació existent 

51 Grup Sot dels Canyers Segons ordenació existent 

52 Pla Especial de Reforma Interior en l’àmbit delimitat pels carrers 
Tueda, Cubies, Sant Josep i plaça de l’Estació 

25/11/1998 

53 Pla Especial de Reforma Interior en la finca situada al carrer 
Pecher, 57-59 

06/03/2002 

54 Pla Especial de Reforma Interior de Can Greiner, al carrer Bruc 02/02/2000 

55 Pla Especial de Reforma Interior en l’àmbit delimitat pels carrers 
Santa Magdalena, Jofre i Capmany 

24/07/2002 
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56 Pla Especial de Reforma Interior de Can Castelló, al carrer Sant 
Isidre Normativa publicada 
. DOGC núm 4177 de 19/07/2004 

26/05/2004 

57 Estudi de Detall al carrer Pere Màrtir Estrada 07/08/1980 

58 Estudi de Detall a la finca de la cantonada dels carrers Castell 
d’Aro i Corunya 

25/06/1998 

 
S’adjunta com annex la normativa d’aplicació a les figures que contenent text articulat, que són les núm. 

2,3,8,15,16,17,19,21,25,26,33,36,37,46,52,53,54,55 i 56. 

 
Sant Feliu de Guíxols, 18 de juliol de 2012 
 
 
 
 
 
Lluis Lopez Arilla                                                                 Marta Vila Gutarra 
Arquitecte                                                                             Advocada 
Cap d’Area d’Urbanisme                                                      Cap de Secció d’Urbanisme 
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