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I. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA 
REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE SANT 
FELIU DE GUÍXOLS 
 

Sant Feliu de Guíxols viu a inicis del segle XXI un moment marcat per la consciència que cal donar 

a la ciutat un impuls capaç de dinamitzar-la. En àmbits ben diversos de la societat civil de Sant Feliu 

es respiren anhels per definir i emprendre un projecte col·lectiu engrescador que torni a convertir la 

ciutat en un centre innovador, en un pol generador de riquesa, en un referent cultural. En els 

contactes i trobades que han acompanyat en aquesta fase inicial l’elaboració del Pla General 

d’Ordenació Urbanística (amb grups polítics, amb associacions cíviques, amb intel·lectuals...), 

apareix reiteradament el record de l’esplendor de Sant Feliu a inicis del segle XX, esplendor que ha 

quedat inscrita en les pedres de la ciutat. Un record que fa més viva la sensació de què Sant Feliu 

surt de moltes dècades d’un cert estancament; un record que fa més punyent el desig de canviar 

aquestes dinàmiques i iniciar una nova etapa. Els 25 anys escolats des de la recuperació dels 

Ajuntaments Democràtics (que en tantes ciutats catalanes han servit justament per donar-los 

aquesta nova embranzida) han permès ha Sant Feliu corregir alguns dels dèficits urbanístics 

acumulats durant els anys del Franquisme, però fins avui, no han aconseguit infondre de nou a la 

ciutat la vitalitat d’antany. En l’àmbit urbanístic, és una clara mostra d’aquest fet que el Pla General 

d’Ordenació Urbana de 1985 no ha estat executat en les seves principals disposicions al llarg de 

més de vint anys de vigència: bona part dels creixements previstos romanen pendents de 

desenvolupament, les principals infrastructures viàries planejades no s’han obert, alguns dels espais 

públics programats no s’han creat...  

 

La redacció del POUM s’inscriu, doncs, en aquest moment d’inflexió per a la ciutat de Sant Feliu de 

Guíxols. L’important procés participatiu que ha acompanyat la redacció del Pla d’Acció Local per a la 

Sostenibilitat (acabat el 2004) és un bon auguri d’aquests canvis vers un nou projecte col·lectiu de 

ciutat. L’elaboració del Pla Estratègic podria ser un instrument especialment indicat per concretar 

aquest projecte, i sobretot, per comprometre els diferents actors de la societat civil i de les 

institucions en el seu desenvolupament. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal el concebem com 

una eina entre d’altres, però com una eina clau, per assolir aquest objectiu més ampli d’encaminar 

Sant Feliu cap a una revitalització urbana i socio-econòmica.  

 

Al mateix temps, la redacció del POUM es produeix també en un moment de canvi en el paradigma 

conceptual de l’urbanisme, en què la qualificació ambiental del territori i el principi de sostenibilitat 

reemplacen la lògica del creixement i el desenvolupament quantitatius. La Llei d’Urbanisme de 

Catalunya, la proliferació d’Agendes XXI locals o l’impuls a la política de planejament territorial són 

manifestacions d’aquest nou esperit que anima l’ordenació i transformació de les ciutats i el territori 

de Catalunya.  
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El POUM que proposem per a Sant Feliu de Guíxols comparteix plenament i de forma entusiasta 

aquest esperit, responent d’aquesta manera a les expectatives de l’equip de govern municipal. I ho 

fa amb el convenciment que apostar per la qualificació ambiental de Sant Feliu és precisament la 

millor manera d’impulsar la seva revitalització. En la qualitat de vida que pot oferir als seus habitants 

i visitants, Sant Feliu troba una de les seves millors oportunitats. La bellesa del seus paisatges, el 

valor del seu entorn natural, la riquesa del seu llegat històric i patrimonial, la seva llarga tradició de 

creació cultural, el tarannà emprenedor de la seva societat civil són punts forts sobre els quals Sant 

Feliu de Guíxols pot construir un futur prometedor. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, des del 

seu àmbit d’acció parcial i limitat, està pensat per contribuir a fer d’aquest entorn urbà, territorial i 

patrimonial de gran vàlua el fonament d’un projecte de ciutat vital i dinàmic per a Sant Feliu de 

Guíxols. 

 

A tot allò que ha estat indicat, cal afegir, als efectes de fonamentar la conveniència i oportunitat del 

present document, que la Revisió del planejament general també es justifica en la necessitat 

d’ajustar el planejament al marc legal vigent (constituït fonamentalment pel Text refós de la Llei 

d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol), així com per l’exigència de 

refondre en un únic cos normatiu tant les modificacions puntuals que s’han anat efectuant del 

planejament general, com el planejament derivat actualment en vigor. 

 

Així doncs, la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana s’emmarca i justifica en la conveniència i 

oportunitat de revisar el planejament general vigent, transcorreguts més de vint anys de la seva 

vigència, amb l’objecte d’adequar-lo a les noves necessitats de la població, tot prenent en 

consideració l’objectiu del desenvolupament sostenible enunciat en els articles 3 i 9 del Text refós 

de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i introduint, en el marc 

legal vigent, les necessàries prescripcions per preservar els valors d’interès pel municipi.  
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II. MARC LEGAL DEL PRESENT PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL  
 
La Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Feliu de Guíxols s’ha elaborat de 

conformitat amb el marc legal urbanístic actualment vigent i d’acord amb la legislació sectorial en 

vigor que incideix directament o indirecta en l’ordenació del territori. 

 

Pel que fa a la legislació urbanística, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Feliu s’ajusta 

Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. Així mateix, el 

Pla s’ajusta al Reglament parcial de la referida Llei 2/2002, i disposicions concordants, així com a la 

Llei bàsica estatal 6/1998, de 13 d’abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones, als preceptes 

declarats vigents del Texto Refundido de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana, 

aprovat pel Reial Decret 1/1992, de 26 de juny, i a la normativa d’aplicació supletòria i, en particular, 

al Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprovà el Reglament de Planejament per al 

desplegament de la Llei sobre Règim del sòl i ordenació urbana, al Reial Decret 3288/1978, de 25 

d’agost, pel qual s’aprovà el Reglament de Gestió Urbanística per al desplegament de la Llei sobre 

Règim del sòl i ordenació urbana i al Reial Decret 2178/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprovà el 

Reglament de Disciplina Urbanística per al desplegament de la Llei sobre Règim del sòl i ordenació 

urbana. 

 
D’altra banda, en la redacció del present Pla s’han tingut en compte altres disposicions legals 

vigents, tant autonòmiques com estatals, que sense regular pròpiament l’àmbit material urbanístic, 

contenen disposicions que hi incideixen de forma directa o indirecta. 

 

Finalment, la redacció d’aquest Pla ha tingut en compte el document de “Criteris bàsics als que s’ha 

d’adaptar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Feliu de Guíxols” aprovat per unanimitat 

pel Ple Municipal el març de 2004.  
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III. MARC DE REFERÈNCIA 
 

III.1 El context territorial 
 

Centre urbà important dins el Baix Empordà i en la Costa Brava Centre, fins al punt d’haver exercit 

històricament un paper de certa capitalitat, Sant Feliu de Guíxols manté estretes interaccions 

territorials amb els municipis del seu entorn immediat, així com amb el conjunt de les comarques 

gironines. Resulta fonamental que el planejament urbanístic municipal sigui capaç d’integrar 

aquestes interrelacions d’escala supramunicipal. 

 

Aquestes interaccions són possibles gràcies a l’accessibilitat territorial de Sant Feliu, directament 

connectat a la xarxa viària que forma l’anomenada anella Gavarresa (veure plànol I-1 Situació 

Territorial). La carretera C-65 l’uneix amb Girona i amb el corredor infrastructural format per la N-II i 

l’autopista AP-7, passant per Llagostera i Cassà de la Selva. Des de Llagostera, la carretera C-35 

reforça la connexió amb la Regió Metropolitana de Barcelona. Al seu torn, la carretera C-31 

constitueix una de les principals comunicacions de Sant Feliu, ja que el lliga amb Santa Cristina 

d’Aro, Castell-Platja d’Aro, Palamós i Palafrugell, des d’on la carretera C-66 (tercera component de 

l’anella Gavarresa) continua cap a la bisbal d’Empordà i Girona, completant l’accessibilitat amb la 

resta del Baix Empordà.  

 

Les dades de mobilitat obligada relatives a Sant Feliu de Guíxols són un clar indicador del pes 

d’aquestes interaccions territorials. D’entrada, l’autocontenció de Sant Feliu de Guíxols (la proporció 

de desplaçaments interns en relació al total de desplaçaments generats) és del 58,7%. Es tracta 

d’un índex d’autocontenció baix, que indica la importància de la mobilitat obligada envers altres 

municipis. Sant Feliu de Guíxols és, doncs, un municipi amb una integració funcional considerable 

amb alguns dels municipis del seu entorn.  

 
 
 P.O.R. 

(desplaçaments 
generats) 

L.T.L. 
(desplaçaments 

atrets) 

Viuen i treballen a 
SFG 

(autocontenció) 

Diferència atrets 
i generats 

2001 7.875 5.692  (58,7% POR) -2.183 
1996 6.489 4.592  (59,0% POR) -1.897 
1991 5.857 4.787 (70% POR) - 1.070 
1986 5.223 4.410 (77,6% POR) -813 
POR: població ocupada resident; LTL: llocs de treball localitzats  Font: elaboració pròpia a partir d’IDESCAT 
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En segon lloc, cal destacar que Sant Feliu genera molts més desplaçaments cap a d’altres 

municipis, que no pas n’atrau. El 2001, 3.251 habitants de Sant Feliu van anar a treballar a d’altres 

municipis, mentre només 1.068 persones treballant a Sant Feliu vivien fora. Aquesta constatació 

planteja qüestions importants a les quals el POUM intenta donar resposta. Sant Feliu podria tendir a 

convertir-se en una ciutat dormitori, amb el conseqüent empobriment i afebliment de la seva base 

econòmica. Cal, doncs, procurar generar unes condicions urbanes propícies per mantenir el 

dinamisme d’una estructura econòmica mínimament equilibrada i diversificada que eviti una ciutat 

excessivament residencial. En segon lloc, les dades de mobilitat obligada conviden a reforçar 

aquells factors que poden fer de Sant Feliu un pol atractor. És a dir, conviden a potenciar aquells 

elements de capitalitat que permetin a Sant Feliu una integració funcional amb l’entorn com a mínim 

equilibrada, i a ser possible, que li permeti jugar un paper motor i dinamitzador en el 

desenvolupament de la comarca.  

 

En tercer lloc, de l’anàlisi de la mobilitat obligada cal ressaltar els àmbits geogràfics en relació als 

quals es produeixen aquests desplaçaments. Destaca l’existència d’un àmbit d’integració funcional 

amb els municipis més propers (Santa Cristina d’Aro, Castell d’Aro i Platja d’Aro, Calonge i 

Palamós), que concentren el 46,7% dels desplaçaments externs generats a Sant Feliu. Aquesta 

dada confirma que la Vall d’Aro està funcionant com un sistema urbà en el marc del qual ha de ser 

concebut el planejament de Sant Feliu. En segon lloc, destaca la importància de la mobilitat obligada 

envers l’àrea urbana de Girona (21,2% dels desplaçaments externs), indicador de les dinàmiques 

metropolitanes creixents a les comarques Gironines entorn de la seva capital. En relació a aquestes 

dinàmiques és important que els diversos sistemes urbans, la Vall d’Aro en el cas de Sant Feliu, 

mantinguin un pes i un dinamisme suficients per mantenir unes interaccions equilibrades i unes 

sinergies recíprocament enriquidores amb el centre metropolità. En tercer lloc, destaca el pes 

considerable de les comarques properes en els vincles territorials de Sant Feliu: el Baix Empordà i la 

Selva (amb municipis com Llagostera, Cassà, Vidreres, Palafrugell o la Bisbal) concentren prop del 

18,3% dels desplaçaments externs. Aquesta dada encara ressalta més si la comparem amb els 

desplaçaments amb destí a la Regió Metropolitana de Barcelona, entorn de l’11,9% del total.  

 

Àmbits geogràfics receptors de la mobilitat obligada 

generada per Sant Feliu de Guíxols 

Sistema Urbà de la Vall d’Aro 46,7 % 

Àrea urbana de Girona 21,2% 

Entorn comarcal (Baix Empordà i La Selva) 18,3% 

Regió Metropolitana de Barcelona 11,9% 

Altres destins 1,9% 
Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT 
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El POUM té sempre present la importància d’aquesta integració funcional de Sant Feliu dins la Vall 

d’Aro, i del paper d’aquest sistema urbà dins les dinàmiques territorials de les comarques gironines. 

Una visió que influeix directament en el model de ciutat en què es basa el pla, i que es tradueix en 

l’articulació del planejament proposat per Sant Feliu amb el dels municipis adjacents (veure plànol I-

05 Sistema Urbà de la Vall d’Aro). 

 

Al costat de les relacions territorials derivades de la integració funcional, el planejament de Sant 

Feliu de Guíxols s’ha d’adequar a les directrius i criteris del planejament territorial que en aquests 

moments s’està impulsant des del Govern de la Generalitat, un fet de gran transcendència de cara a 

una ordenació efectiva del territori català. Els Plans Territorials Parcials, juntament amb els Plans 

Directors Urbanístics d’àmbits supramunicipals, constitueixen les principals eines d’aquest 

planejament territorial. Es tracta de plans concebuts des de l’articulació de tres grans estrats. En 

primer lloc, són plans que consoliden la matriu biofísica del territori, proposant el sistema d’espais 

lliures interconnectats com a fonament de l’ordenació del territori. En segon lloc, es tracta de plans 

que orienten el creixement dels diferents assentaments des d’un visió global de les necessitats dels 

diferents territoris catalans. En tercer lloc, són plans que projecten les xarxes d’infrastructures i la 

ubicació de les grans dotacions supramunicipals d’acord amb els models d’espais lliures i 

assentaments proposats. 

 

Sant Feliu de Guíxols es troba inclòs en l’àmbit del Pla Territorial Parcial de l’Empordà, el primer que 

serà aprovat (al llarg de l’any 2005 segons les previsions), erigint-se en prototip metodològic i 

d’intencions dels plans territorials futurs. El planejament municipal de Sant Feliu de Guíxols 

s’ajustarà plenament a les indicacions d’aquest planejament territorial.  

 

El Pla de l’Empordà aprovat inicialment dóna una primera indicació fonamental per a Sant Feliu de 

Guíxols. El pla considera Sant Feliu com un nucli a consolidar, amb la possibilitat de redefinir i 

ajustar els seus límits urbans. És a dir, Sant Feliu no ha de créixer en termes de nova ocupació de 

sòl, més enllà de la que es pugui derivar d’operacions que acabin de conformar el límits de la ciutat. 

Aquest criteri, central també en els objectius de la revisió del Pla General aprovats pel Ple Municipal, 

és plenament assumit pel POUM. D’altra banda, la redefinició dels límits urbans és una de les 

principals preocupacions del POUM, que tracta tot el perímetre del sòl urbà del municipi per tal de 

transformar el que avui són molt sovint sòls marginals i mal configurats, en façanes urbanes i espais 

de transició i connexió amb l’entorn natural.  
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Justament, el valor de l’entorn natural del municipi de Sant Feliu és l’altre gran aspecte que destaca 

en les consideracions del Pla Territorial de l’Empordà. Són dos els àmbits naturals de gran valor 

dels quals Sant Feliu de Guíxols forma part. D’una banda, el sistema litoral de la Costa Brava. De 

l’altra, el massís de l’Ardenya. En ambdós casos, aquests àmbits disposen d’una figura de 

planejament propi que té la voluntat de preservar-los i potenciar-los (el Pla Director del Sistema 

Costaner i el Pla Especial de l’espai PEIN del Massís de Cadiretes). 

 

D’una banda, l’àmbit de l’Ardenya forma part de l’Espai d’Interès Natural del Massís de Cadiretes. El 

33% del municipi de Sant Feliu es troba dins del PEIN. El POUM s’ha coordinat amb els ajusts de 

límits incorporats pel Pla Especial de Delimitació d’aquest espai PEIN recentment aprovat. 

 

D’altra banda, Sant Feliu de Guíxols, com tots els municipis costaners, es veu afectat pel Pla 

Director Urbanístic del Sistema Costaner. Segons el Pla Director del Sistema Costaner, en el 

municipi de Sant Feliu trobem, a més de l’espai ja inclòs en el PEIN, quatre Unitats Territorials de 

Regulació del Sòl Costaner de subcategoria 1 (UTR-C1) i una Unitat Territorial de Regulació de Sòl 

Costaner Especial (UTR-CE).  

 

Les UTR-C1 corresponen a sòls en què es vol preservar el seu caràcter de no urbanitzables pel seu 

valor de connexió entre àmbits de sòl d’especial qualitat (espais PEIN o espais que integren 

elements morfològics significatius com ara rius i rieres). En les UTR-C1 només s’admeten usos i 

activitats vinculats a la naturalesa rústica que no exigeixin obres, instal·lacions o construccions, o bé 

activitats i equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. A Sant Feliu, les 

UTR-C1 corresponen als sòls urbanitzables no programats de Punta Brava (SUNP9, previst en el 

planejament vigent com una possible extensió de la urbanització homònima), de les Penyes 

(SUNP7) i de Villa Contxa (SUNP8), ambdós damunt la Cala Vigatà, i al conjunt del sòl no 

urbanitzable comprès entre Punta Garbí, la carretera de Tossa, la riera de les Comes i l’espai PEIN 

de Cadiretes. Al seu torn, la UTR-CE correspon al sòl urbanitzable no programat de Vinya Miomi 

(SUNP4), i deixa oberta la possibilitat de què passi a ser no urbanitzable. En tots els casos, el 

POUM integra les disposicions del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, les quals s’ajusten 

plenament a la voluntat del municipi i del propi POUM de potenciar el paisatge litoral de Sant Feliu 

com una de les seves grans riqueses. 
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En relació als espais lliures, un dels grans objectius dels plans territorials, més enllà de consolidar i 

estendre la protecció a àmbits d’interès ambiental, és reforçar les connexions entre els grans espais 

lliures territorials, creant xarxes que, d’una banda, garanteixin el bon funcionament ecològic del 

territori, i de l’altra, puguin actuar com a veritables elements vertebradors d’aquest territori. En el cas 

de Sant Feliu de Guíxols, el Pla Territorial Parcial destaca la importància de la connexió entre el 

massís de l’Ardenya i la Vall del Ridaura, que es produeix a través de les vessants septentrionals de 

la carena que de Predalta al Turó d’en Ribes constitueix el límit nord del municipi de Sant Feliu. 

Bona part d’aquesta connexió ambiental depèn, doncs, del planejament dels municipis limítrofes de 

Santa Cristina d’Aro i de Castell d’Aro, però el POUM de Sant Feliu intenta reforçar-la evitant la fusió 

de la urbanització de Mas Trempat, únic assentament actualment existent en aquest àmbit de 

connexió entre l’Ardenya i el Ridaura, amb el continu del casc urbà de Sant Feliu. És per això que el 

POUM preserva en aquest àmbit un corredor ecològic entre l’Ardenya i el Turó d’en Ribes.  

 

D’aquesta manera, a través de la consideració de les interaccions a nivell intermunicipal i 

intercomarcal, i de la consideració de les directrius del planejament territorial, el POUM de Sant 

Feliu parteix d’un sòlid encaix territorial.  
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III.2 La població 
 

Sant Feliu de Guíxols tenia en el darrer cens de 2001, 17.994 habitants, però segons les dades del 

padró municipal, la població de Sant Feliu ja havia assolit el 2003, 19.456 habitants. Segons 

aquestes mateixes dades, en els darrers anys Sant Feliu ha anat experimentant un augment de 

població moderat, però sostingut. El POUM es planteja un horitzó en què Sant Feliu pugui mantenir 

aquest ritme de creixement demogràfic, indispensable per evitar un estancament i envelliment de la 

població, i aconseguir, d’aquesta manera, una base sociodemogràfica capaç de protagonitzar 

aquest impuls revitalitzador que orienta el POUM.  

 

A l’hora de definir els escenaris de creixement demogràfic, en lloc de projectar les dinàmiques 

recents, el POUM s’ha basat en un estudi encarregat a la consultoria MCA (veure l’annex 1, 

Demografia, Habitatge i Mercat de Treball). Aquest equip ha desenvolupat i afinat des de fa anys un 

model per elaborar escenaris sociodemogràfics que és el que en aquests moments està incorporant 

el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat a l’hora de definir els 

escenaris de creixement dels diversos Plans Territorials. Es tracta d’un model que, tal i com 

s’explica en l’annex, no parteix de projeccions demogràfiques, sinó d’estimar uns índex de 

creixement econòmic, els quals impliquen una major o menor creació de llocs de treball. És la 

creació d’aquests llocs de treball el que condiciona la capacitat d’un àmbit per atraure nova població. 

D’aquesta manera, en aquest model, les dinàmiques d’immigració adquireixen el pes central que 

tenen actualment en els creixements demogràfics, al costat dels moviments naturals de població.  

 

Aplicat a Sant Feliu de Guíxols, l’estudi sociodemogràfic confronta tres escenaris per a un horitzó 

fins el 2026. L’escenari que el POUM pren com a referència és l’intermig, entre un primer escenari 

basat exclusivament en els moviments naturals de població (el qual suposaria una disminució de la 

població al final del període), i l’escenari més alt, que contempla uns índex de creixement de 

l’ocupació més elevats dels previsibles. Segons l’escenari intermig, la població de Sant Feliu 

augmentaria en uns 3.000 habitants, situant-se, doncs, com a mínim, al voltant dels 23.000 

habitants a 20 anys vista.  

 

A partir d’aquestes perspectives de creixement sociodemogràfic, el model estima el nombre 

d’habitatges principals necessaris, tenint en compte les dinàmiques d’emancipació recents, així com 

la tendència a la disminució de l’índex d’ocupació mitjana dels habitatges (per a la població 

autòctona i per a la procedent de la Unió Europea, el model utilitza un índex de 2,3 habitants per 

habitatge, integrant aquesta tendència a la baixa respecte els 2,8 habitants per habitatge que té 

Sant Feliu en aquest moment).  
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D’acord amb aquests càlculs, per absorbir un creixement de població de 3.000 habitants farien falta 

uns 1.440 habitatges principals. Amb un rendiment del parc d’habitatges (el percentatge d’habitatges 

principals sobre el total d’habitatges construïts) com l’actual, que és del 48%, es necessitaria 

construir 3.012 habitatges. I el POUM preveu la construcció d’uns 3.760 habitatges. Se situa, doncs, 

una mica per sobre de l’escenari de referència, si bé encara allunyat de l’escenari alt. 

 

Escenaris plantejats per l’estudi sobre demografia, habitatge i mercat de treball (veure annex I): 

 

SANT 
FELIU DE 
GUÍXOLS 
 

Increment 
Població 
habitants 

Increment 
Immigrants 

Increment 
Habitatges 
Principals 

Increment 
Habitatges 
1ª+2ª res. 

Increment 
Llocs de 
treball (LTL) 

Increment 
P.O.R. 

Moviment 
natural 
 

-1.057 0 689 1.440 559 559 

Hipòtesi 
referència 
1,25-1,25-1-1-1 
 

2.969 3.822 1.440 3.012 2.622 2.622 

Hipòtesi 
expansiva 
2,50-2,50-2-2-2 
 

8.937 9.277 3.560 7.446 6.025 6.025 

 

 

També cal tenir en compte que en els darrers anys s’ha observat una tendència a incrementar el 

rendiment del parc d’habitatges, que del 44,6% del 1991 ha passat al 47,8%. En aquest mateix 

període, les segones residències i altres habitatges estacionals han passat del 45,5% del total del 

parc al 42,7%. Aquesta és una tendència que cal afavorir. I el fet que la majoria d’habitatges que es 

plantegen es troben en sectors de densitats mitjanes i poden adoptar tipologies edificatòries pròpies 

de teixits urbans compactes, pot contribuir a l’increment del percentatge d’habitatges principals.  

 

 

Habitatges per tipus   
  Principals 2ª residència Vacants 

2001 47,80% 42,77% 9,41%
1991 44,56% 45,51% 9,93%

Elaboració pròpia a partir de dades d'IDESCAT 
 

 

Al mateix temps, aquestes densitats mitjanes i aquestes tipologies de teixits urbans compactes 

faciliten també l’aplicació de polítiques d’habitatge social (pràcticament nul·les fins avui a Sant 

Feliu), una mesura indispensable per contrarestar les dificultats d’accés a l’habitatge que suposen 

els elevats preus induïts per la forta demanda de segones residències.  
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D’aquesta manera, les previsions de nous habitatges del POUM poden donar resposta com a mínim 

a un creixement demogràfic d’uns 4.000 habitants que planteja l’escenari de referència. Però si 

tenim en compte que, més enllà de les propostes específiques del POUM, alguns dels teixits urbans 

de Sant Feliu no han esgotat encara tota la seva edificabilitat i que les dinàmiques de transformació 

urbana poden induir l’esmentat increment del rendiment del parc d’habitatges, Sant Feliu de Guíxols 

podria assumir en els propers anys un creixement demogràfic que situés la població entre els 

24.000 i els 25.000 habitants.  

 

En definitiva, el POUM garanteix una base per a un creixement demogràfic consistent, indispensable 

per impulsar la revitalització del municipi, però ho fa des d’una lògica urbanística sostenible, que no 

es basa en el consum de nou sòl, sinó en la transformació del sòl urbà existent i en l’ordenació del 

seu perímetre. D’aquesta manera, dels 3.760 habitatge previstos, uns 2.682 corresponen a 

operacions de transformació en sòl urbà, i la resta es troben en sòls urbanitzables que, sense 

excepció, acaben de completar i conformar els límits del nucli urbà. 
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III.3 L’activitat econòmica 
 

Els diferents índex estadístics d’activitat a Sant Feliu de Guíxols mostren unes marcades tendències 

en la darrera dècada. D’entrada, es tracta d’una economia dominada clarament, i de forma 

progressiva, pel sector serveis, que representa prop d’un 70% del PIB municipal, un 63% de 

l’ocupació i també un 63% dels establiments d’empreses (incloent-hi el comerç al detall).  

 

 

En canvi, la indústria productiva del sector secundari pròpiament dita ha experimentat un declivi en 

els darrers anys. Entre 1991 i 1996 la indústria va passar d’aportar el 20,95% del PIB municipal al 

17,36%. Entre 1991 i el 2001 ha passat d’ocupar el 24% de la població activa a ocupar-ne la meitat, 

tan sols el 12%.  

 

Pel que fa a la construcció, si bé va experimentar un descens durant la primera meitat dels noranta, 

ha repuntat clarament des d’aleshores. Actualment, les activitats vinculades a la construcció ocupen 

el 23% de la població. L’índex d’habitatges construïts per any i per cada 1000 habitants també és 

significatiu de la importància de la construcció en els darrers anys. Si durant els anys noranta aquest 

índex va anar creixent lleugerament del 6,73 hab/any/1000h. del 1996 fins el 8,45 del 1998, a partir 

del 1999 l’índex ha superat quasi cada any els 15 hab/any/1000h, assolint els 20,18 el 2001. 

Aquests índex són molt elevats, tenint en compte que una activitat constructiva sostinguda se situa 

al voltant dels 10 hab/any/1000h. Es tracta, doncs, d’unes dinàmiques que impliquen un risc de 

pèrdua de diversificació de l’activitat econòmica, i concretament, el risc d’una dependència 

excessiva del sector de la construcció.  

 

Però més enllà d’aquestes dades estadístiques sobre els sectors d’activitat, Sant Feliu de Guíxols 

presenta avui en dia un important problema pel que fa a la ubicació d’algunes de les seves activitats 

econòmiques. Sant Feliu no disposa en aquests moments d’una oferta de sòl apte per aquelles 

activitats que requereixin un mínim d’espai (parcel·les mínimes de 500 m2), unes condicions 

d’accessibilitat i de mobilitat òptimes i una certa autonomia respecte l’edificació residencial per evitar 

conflictes d’usos. Molts dels establiments industrials presenten aquests requeriments funcionals que 

no els permeten integrar-se en qualsevol teixit urbà, però no són els únics.  

Ocupats per sector d’activitat 

Any Agricultura Indústria Construcció Serveis 

2001 2,41% 12% 23% 63% 

1996 2,87% 16% 16% 60% 

1991 2,37% 21% 21% 52% 
Dades IDESCAT 
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També en el sector de serveis trobem branques d’activitat amb necessitats específiques de 

localització, des d’activitats logístiques i d’emmagatzematge vinculades al comerç a l’engròs, fins als 

tallers i concessionaris de vehicles, passant per les empreses relacionades amb la nàutica. També 

algunes de les activitats del sector de la construcció requereixen unes condicions de funcionament 

singulars.  

 

Branques d'activitat amb  
requeriments espacials específics 

Nombre 
d'establiments 

Indústria 132 
Comerç a l'engròs i comerç de combustibles 75 
Reparacions 49 
Activitats annexes al transport terrestre i marítim 35 
Edificació, obra civil i consolidació de terrenys 101 

 Dades IAE, 2003 

 

Sant Feliu disposa de molt poc sòl que respongui a les necessitats de localització d’aquests 

establiments. Actualment, l’única àrea destinada específicament a activitats econòmiques és el 

Polígon Industrial Bujonis, que ofereix 50 parcel·les: 26 de petites (d’uns 500m2), 21 de mitjanes 

(d’uns 1.000m2) i 3 de grans, superiors als 2.000 m2. El sòl d’aquest polígon està pràcticament 

esgotat. Acull 3 fàbriques de producció d’una certa importància (una de cosmètics, una de suro i una 

de fusteria), mentre que la major part de les parcel·les estan ocupades per petits tallers, magatzems 

i activitats auxiliars i de suport al sector serveis i a la construcció.  

 

Al costat d’aquest polígon industrial, Sant Feliu de Guíxols disposa d’un sòl considerable qualificat 

d’indústria urbana. Es tracta d’antigues indústries tradicionals, ubicades en una corona al voltant de 

l’eixample decimonònic i que han anat quedant incorporades al nucli urbà. Tant pel tipus d’indústria, 

com per la seva localització, moltes d’aquestes fàbriques han quedat obsoletes. Avui en dia, molts 

dels solars d’aquests sectors estan abandonats. Hi subsisteixen unes 22 activitats productives, 

moltes de les quals són sovint poc competitives. En concret, la majoria de les indústries sureres de 

Sant Feliu s’ubiquen encara en aquests àmbits d’indústria urbana. La majoria d’aquestes peces, 

inserides enmig de teixits urbans històrics, presenten greus problemes d’accessibilitat. La seva 

reconversió presenta un gran potencial urbanístic que el POUM intenta capitalitzar. Però, malgrat la 

seva denominació de sòl d’indústria urbana, ara per ara, en la major part dels casos es tracta de 

sòls poc idonis per a activitats econòmiques amb uns mínims requeriments de mobilitat. 

 

Atès el nombre d’establiments amb requeriments funcionals específics i la manca de sòls adequats, 

això significa que la gran majoria d’aquests establiments s’ubiquen actualment a l’interior dels teixits 

urbans residencials, i de forma molt especial a l’interior dels diferents barris de l’Eixample. Es tracta 

de teixits de gra petit, amb carrers poc amples, del tot inadaptats a activitats econòmiques que 

necessiten un mínim d’espai i d’accessibilitat.  
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Aquesta situació és font de múltiples problemàtiques. Per una banda, genera importants 

incomoditats als residents. D’altra banda, perjudica greument la competitivitat d’aquests 

establiments, molts dels quals van quedant progressivament obsolets. A falta d’una política activa 

que ofereixi bones alternatives de localització a aquestes activitats, una gran part d’aquests 

establiments es veuran abocats a tancar, perjudicant seriosament l’economia de Sant Feliu i en 

especial la seva mínima diversificació. Finalment, aquesta manca de sòls adequats a certes 

activitats econòmiques es tradueix també en una pressió sobre el sòl no urbanitzable. És el cas de 

l’antiga àrea agrícola de Cubells, on trobem 9 activitats productives fora d’ordenació i algunes de 

gran impacte paisatgístic (des de magatzems, fins a moviments de terres, passant per alguna 

constructora). 

 

Sant Feliu de Guíxols, doncs, ha d’afrontar en els propers anys un procés de relocalització de 

bastants de les seves activitats econòmiques. Es tracta d’un procés al qual el POUM pot contribuir 

racionalitzant una oferta de sòls adaptats a les necessitats d’aquestes activitats.  

 

Quantificar de manera mínimament fiable aquesta necessitat de sòl per al trasllat d’activitats 

econòmiques resulta molt difícil. La Cambra de Comerç de Sant Feliu estima com a mínim en uns 

66 els establiments que s’haurien de traslladar en els propers anys per evitar el tancament. En 

aquest llistat hi trobem 10 indústries del suro, 10 indústries de producció diversa (des de pedra 

natural a productes alimentaris, passant per productes cosmètics), 16 empreses de fusteria 

metàl·lica, 6 establiments de comerç a l’engròs, 5 tallers de reparació de vehicles i 10 establiments 

vinculats a activitats nàutiques. A aquestes empreses caldria afegir-hi, com a mínim, les 9 activitats 

que actualment funcionen al sector de Cubells en sòl no urbanitzable. En relació a les necessitats de 

sòl d’aquests establiments, es podria estimar que un 10% necessiten parcel·les grans d’uns 2.000 

m2 o mes. El 20% requeririen parcel·les mitjanes d’uns 1.000 m2. La majoria, el 70%, cercarien 

parcel·les més aviat petites, d’uns 500 m2. Això significaria que el simple trasllat d’aquestes 

empreses exigiria disposar d’un sòl suplementari per a activitats econòmiques d’uns 50.000 m2 

nets. Aquesta xifra, més que quantificar una demanda de sòl, dóna una idea de l’envergadura del 

procés de relocalització d’activitats econòmiques que hauria d’afrontar Sant Feliu en els propers 

anys. 

 

Branques d'activitat amb  
requeriments espacials específics 

Nombre mínim  
d'establiments que necessiten 

una relocalització 
Indústria 36 
Comerç a l'engròs i comerç de combustibles 6 
Reparacions 5 
Activitats annexes al transport terrestre i marítim 10 
Activitats en sòl no urbanitzable 9 
Total 66 
Dades facilitades per la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols 
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Tamanys de parcel·la requerits 

pels establiments a relocalitzar 

Percentatge d’establiments  

a relocalitzar 

Parcel·les grans de 2.000 m2 o més 10% 

Parcel·les mitjanes d’uns 1.000 m2 20% 

Parcel·les petites d’uns 500 m2 70% 
Dades facilitades per la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols 

 

 

El que sí que resulta molt més clar és el tipus de sòl que convindria oferir. No es tracta d’un polígon 

industrial en el sentit clàssic del terme (ja que Sant Feliu no té ni potencial ni vocació per acollir una 

gran indústria productiva que trobarà d’altres emplaçaments molt més adequats en d’altres 

municipis de la comarca, com Santa Cristina d’Aro mateix). Sinó que es tracta més aviat d’àrees 

d’activitats econòmiques en què coexisteixen establiments de caràcter divers: algunes poques 

indústries productives de certes dimensions i tradicionalment arrelades a Sant Feliu (com alguna del 

suro), tallers de gra mitjà i petit, activitats auxiliars del sector de serveis, magatzems i petites 

activitats logístiques, però també activitats comercials i terciàries. En aquest sentit, es tracta d’àrees 

que, al costat de la funcionalitat en termes d’espai i de mobilitat, han d’oferir una alta qualitat 

ambiental, fins al punt de poder acollir també activitats d’alt valor afegit. Es tracta d’activitats sovint 

lligades a les noves tecnologies de la comunicació i la informació, i que troben en la modernització 

de les infrastructures (especialment de telecomunicacions) i en la qualitat de vida de l’entorn (i Sant 

Feliu de Guíxols pot oferir-la), uns factors fonamentals per a la seva localització.  

 

El POUM cerca, doncs, a aportar a Sant Feliu de Guíxols els emplaçaments adients per potenciar 

aquestes activitats productives, logístiques, comercials, terciàries, tecnològiques i de serveis, i 

contribuir, d’aquesta manera, a un desenvolupament econòmic sòlid i diversificat. 

 

Un darrer aspecte en relació a les activitats econòmiques a subratllar és la crisi del sector hoteler, 

que queda reflectida en el fet que entre 1996 i 2002 el nombre d’establiments hotelers ha disminuït 

de 45 a 32, i el nombre de places hoteleres de 2.741 a 2.359. Les iniciatives municipals en el sentit 

d’evitar una reconversió massiva dels sòls actualment ocupats per hotels en habitatges (Modificació 

puntual del Pla general d’Ordenació de les Zones on s’hi desenvolupa un ús hoteler, aprovada 

inicialment el 29/04/2004) mostren la importància de conservar un parc d’hotels competitius de cara 

a mantenir la vitalitat del sector turístic. 
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El fre al desenvolupament de segones residències pot ajudar a pal·liar la crisi del sector hoteler. Al 

mateix temps, cal tenir en compte que la reorientació de l’activitat turística cap a un turisme més 

qualitatiu, més receptiu als valors culturals, ambientals, paisatgístics i patrimonials, també s’ha de 

traduir en el tipus d’activitat hotelera, que pot cercar noves tipologies i nous emplaçaments a 

l’interior del municipi (des de la reconversió de masos, fins a l’adaptació d’alguns edificis del casc 

antic amb valor patrimonial). Tal i com veurem, el POUM inclou també algunes mesures per reforçar 

i ajudar al manteniment d’una activitat hotelera de qualitat. 
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III.4 El model de ciutat  
 

Definir un model de ciutat va més enllà de les atribucions d’un POUM. Inclou aspectes d’equitat 

social, de governabilitat, de civisme que sobrepassen les capacitats de l’ordenació urbanística. Tot i 

així, el planejament urbanístic és decisiu a l’hora de concebre i implementar un model de ciutat. El 

model de ciutat que fonamenta aquest POUM es basa en dues grans idees: la qualificació ambiental 

del municipi i l’evolució socio-econòmica cap a un model equilibrat de ciutat.  

 

La qualificació ambiental suposa integrar una creixent sensibilitat envers els valors de l’entorn. La 

revitalització de Sant Feliu ha de passar per potenciar el seu ric patrimoni natural, urbà, històric i 

cultural:  

• En relació a l’entorn no urbanitzat, natural o rural, aquesta major sensibilitat cerca a 

preservar el seu bon funcionament ecològic, però també a posar en valor el seu potencial 

paisatgístic com un factor de bellesa i de gaudi.  

• La qualificació ambiental afecta d’igual manera l’entorn urbà. La millora del paisatge urbà, a 

través de la renovació de l’espai públic, de la rehabilitació del parc d’habitatges, de la 

valorització del patrimoni històric, és un aspecte central d’aquest objectiu de qualificació 

ambiental. 

• La política cultural ha de ser el tercer gran eix de qualificació de la ciutat. Aprofitant la 

qualitat del seu entorn natural i urbà, Sant Feliu ha de desenvolupar una potent oferta 

cultural en la qual basar la seva vocació i el seu paper de capitalitat dins la Vall d’Aro i les 

comarques gironines. 

 

Al seu torn, l’evolució cap a un model equilibrat de ciutat suposa orientar-se cap a una estructura 

socio-econòmica regida no només per un criteri de creixement quantitatiu, sinó per una voluntat 

d’adequar aquest creixement als principis de qualificació ambiental. Es tracta d’un canvi d’orientació 

amb implicacions ben concretes en un municipi com Sant Feliu de Guíxols:  

 

• evolucionar cap a un model residencial que potenciï una primera residència capaç d’atraure 

una població permanent que cerca la qualitat de vida que ofereix l’entorn i que consolida 

Sant Feliu com una ciutat de serveis 

• transformar el model productiu cap a activitats industrials i de serveis de més alt valor afegit, 

vinculades a les noves tecnologies i que requereixen mà d’obra qualificada  

• reconvertir el sector turístic cap a noves activitats i nous segments de població relacionats 

amb el procés de qualificació ambiental de l’entorn urbà, rural i natural. 
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Tal i com es posa de manifest en el PALS (Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat) a través de les 

seves vuit línies estratègiques, són diversos els criteris d’actuació que poden contribuir a assolir 

aquests objectius. Tan sols alguns d’aquests criteris són d’ordre urbanístic, dels quals només una 

part corresponen a l’escala d’un POUM. Aquests criteris que regeixen el POUM es podrien 

sintetitzar en els següents tres grans principis directors: 

 
• La valorització de l’entorn no urbanitzat  

 

Aquest principi inclou diversos criteris d’actuació: 

 

a) La revisió dels assentaments en contacte amb l’entorn no urbanitzat, controlant l’extensió del 

procés urbanitzador, minimitzant l’impacte dels assentaments existents, i tractant els àmbits 

de transició entre sòl urbà i entorn natural. 

 

b) La consolidació de l’estructura dels espais lliures territorials. Aquesta estructura, per una 

banda, garanteix la connectivitat ecològica entre hàbitats naturals, i de l’altra, afavoreix el 

futur ús lúdic del sòl no urbanitzable. 

 

c) La regulació dels usos en l’entorn no urbanitzat per tal de preservar-ne els seus valors 

naturals i paisatgístics. 

 

• La transformació urbana del nucli existent 

 

Aquest principi també es declina en diversos criteris urbanístics: 

 

a) El criteri fonamental de compacitat que condueix a minimitzar el consum de nou sòl i articular 

eventuals extensions del sòl urbà amb el nucli urbà ja consolidat. De fet, els nous 

creixements només s’entenen com a redefinicions del perímetre de l’actual nucli urbà. 

 

b) Potenciar una revitalització del nucli existent. Aquesta transformació urbana ha de permetre 

absorbir una part considerable del futur creixement i afavorir alhora la integració de criteris de 

sostenibilitat i de valorització del patrimoni històric. 

 

c) Plantejar uns creixements residencials que per les seves densitats i tipologies facin possible 

una política d’habitatge social que garanteixi que la requalificació del nucli urbà no es faci en 

detriment dels segments més desafavorits de la població. 
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• La consolidació de l’estructura urbana i territorial 

 

Aquest principi es recolza en dos grans criteris urbanístics: 

 

a) La definició d’un sistema d’espais lliures que integri alhora una estructura viària com a suport 

d’una mobilitat eficient i sostenible, i una xarxa d’espais públics articulada com un factor 

fonamental de la requalificació ambiental del municipi. 

 

b) La definició d’un sistema de centralitats que garanteixi la dotació d’equipaments i serveis 

col·lectius a escala dels diversos barris i que consolida pols de centralitat a escala de ciutat i 

supramunicipal.  

 

En els següents apartats veurem com aquests criteris es van traduint en les diferents propostes i 

disposicions del POUM.  
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IV. EL SISTEMA DE COMUNICACIONS I LA MOBILITAT 
 

IV.1 L’estructura viària: accessibilitat perimetral i capil·laritat interna 
 

El POUM consolida i completa l’estructura viària que les successives modificacions del Pla General 

del 1985 han anat esbossant en els darrers anys. Aquesta estructura es basa en un sistema de vies 

perimetrals que permetran circumval·lar la població, distribuint l’accessibilitat al llarg del seu 

perímetre i oferint possibilitats de comunicació entre els diferents barris sense necessitat de creuar 

el nucli urbà, format bàsicament per teixits compactes i una malla de carrers bastant estrets, poc 

aptes per a una mobilitat de pas i que es congestionen molt fàcilment.  

 

Amb aquesta nova estructura viària, Sant Feliu podrà superar els problemes de congestió del tràfic, 

que tal i com posen de manifest els estudis de càrregues de trànsit realitzats en el marc de la 

redacció del PALS durant l’any 2003 es deuen bàsicament al fet que les principals vies d’accés, la 

carretera de Girona i la carretera de Palamós acaben en colls d’ampolla, ja es tracti del casc antic 

medieval o del passeig marítim. 

 

 

 

 
Font: Agenda 21 Local de Sant Feliu de Guíxols 

 



 21

Aquesta estructura d’accessibilitat perimetral està formada per trams diversos (veure plànol O-04 

Estructura Urbana). La Ronda de Ponent (actualment en curs d’execució) enllaça l’accés principal a 

Sant Feliu (el que podríem anomenar la Porta Nord), a l’arribada de la carretera de Girona (C-250), 

amb l’accés a la carretera de Tossa (GI-682), en un àmbit que constitueix un dels dos principals 

accessos al cor de Sant Feliu i que anomenarem la Porta del Monestir. Al seu torn, la Ronda Nord 

enllaçarà l’arribada de la carretera de Girona amb la carretera de Castell d’Aro (GI-6621), i d’acord 

amb el planejament de Castell d’Aro, tindrà continuïtat fins a trobar les carreteres de Palamós i de 

Sant Pol per la Costa. Justament, els darrers trams de les carreteres de Castell d’Aro i de Palamós 

acaben de tancar aquest sistema de circulació perimetral, penetrant fins al port mateix, en l’altre 

gran àmbit d’accés al centre de Sant Feliu i que anomenarem la Porta del Port.  

 

 
Estructura viària proposada pel POUM 
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Finalment, aquest sistema d’accessibilitat es completa amb un sistema de vies longitudinals amb 

una capacitat viària suficient per creuar el nucli urbà de Sant Feliu en el sentit mar-muntanya i 

connectar d’aquesta manera la Ronda Nord amb l’arribada de la carretera de Palamós. Aquestes 

connexions longitudinals estan constituïdes per tres eixos urbans formats per diverses vies:  

1. Avinguda Europa – Carrer d’Oviedo – Carrer Gravina – Ronda Joan Casas   

2. Carrer Castell d’Aro – Avinguda Balears – Avinguda de Canàries – Carrer d’Enric Heriz – 

Carrer d’en Cubias – Carrer Indústria  (corresponent a l’antiga riera  de Tueda) 

3. Avinguda de Catalunya – Carrer del Dos de Maig – Carrer del Rufo. 

 

Respecte a aquest sistema d’accessibilitat perimetral, el POUM proposa intervencions puntuals que 

el completen i racionalitzen. En primer lloc, defineix l’enllaç entre la Ronda de Ponent i la carretera 

de Tossa, de manera que aquesta connexió no es produeixi davant del Monestir, en un dels espais 

més representatius de la ciutat on cal evitar al màxim la congestió de tràfic, sinó mitjançant la 

reurbanització d’un tram de la Ronda Narcís Massana. 

 

Al mateix temps, se suprimeixen tots els vials que encara romanien en el planejament vigent 

heretats de l’estructura viària del Pla del 1985 i que s’endinsaven a ponent del Cementiri i cap a les 

explotacions agrícoles de la riera de les Comes. Es preserva d’aquesta manera el caràcter 

plenament rural d’aquesta àrea com un dels principals punts d’accés de Sant Feliu als grans espais 

lliures de ponent del municipi.  

 

En segon lloc, el POUM defineix el tram central de la Ronda Nord com un vial paral·lel i independent 

de l’antic camí de s’Agaró, que d’aquesta manera es podrà convertir en un itinerari cívic i paisatgístic 

fonamental dins els parcs de Gustinoi i Cubells. També es proposa una connexió entre la Ronda 

Nord i l’Avinguda Europa amb unes pendents acceptables donada la importància d’aquest vial dins 

l’estructura viària de la ciutat. 

 

Finalment, el POUM contempla l’articulació dels diversos vials estructurants que convergeixen en 

l’àmbit de Cala Sants. Els eixos longitudinals dels carrers Gravina i de la Indústria recullen l’arribada 

de la carretera de Palamós i constitueixen els principals accessos al sector de Cala Sants i al port. 

El carrer de Colom es planteja més com un espai públic de passeig i accés de vianants, que 

prolonga el Passeig dels Guíxols i els Jardins de Juli Garreta cap el Fortim i el Port. Per últim, es 

planteja la necessitat de definir una nova arribada de la carretera de Sant Pol per la costa per tal 

que deixi de constituir una barrera física i visual entre la ciutat i el mar en el sector de Cala Sants.  
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Una vegada establerta aquest estructura d’accessibilitat perimetral i d’eixos longitudinals, la vialitat 

de Sant Feliu es completa amb un funcionament capil·lar de la malla interna, prou densa i prou ben 

interconnectada com per difondre el tràfic procedent de les vies perimetrals a l’interior dels diferents 

barris. Per tal de reforçar el bon funcionament capil·lar d’aquesta malla de carrers, el POUM proposa 

petites operacions de microurbanisme de caràcter divers. 

 

En alguns casos es tracta de desafectacions. Les més importants són les relatives a la ronda interna 

prevista en el Pla del 1985 i que mai s’ha arribat a executar. Cada tram d’aquesta via és tractat de 

manera diferenciada, mantenint-los o suprimint-los en funció del seu interès viari i de les afectacions 

que suposen. També es proposen desafectacions més puntuals en alguns carrers de l’Eixample 

decimonònic i del casc antic, l’obertura o realineació dels quals implica grans dificultats de gestió i 

poca o cap millora viària. És el cas de l’últim tram del carrer de l’Alba o d’algunes alineacions dels 

carrers de les Eres, d’Àngel Guimerà, de Joan Maragall o de Sant Elm.  

 

En canvi, en d’altres casos, es proposen operacions que completen o milloren puntualment la trama 

viària. De manera especial, s’ha tingut en compte l’articulació amb la trama existent de les noves 

vies procedents dels nusos d’accés de la Ronda de Ponent. D’aquesta manera, per exemple, es 

resol l’enllaç del carrer de Rosselló amb el carrer del Mall. També es proposen algunes placetes en 

interseccions estratègiques dins la malla de carrers, com ara la cruïlla dels carrers d’Huguet i Sant 

Adolf), o bé s’encamina en termes de gestió l’obertura pendent d’alguns trams de carrers (com ara 

el carrer Bartrina damunt la Rambla de la Generalitat, el darrer tram del carrer de Santa Magdalena, 

o un tram central del carrer nou de Sant Antoni).  

 

En definitiva, el POUM proposa aquelles actuacions puntuals que queden pendents per consolidar 

l’estructura viària de Sant Feliu de Guíxols com un sistema de vies perimetrals i d’eixos longitudinals 

que donen accés a una malla capil·lar interna. Aquesta estructura viària hauria de permetre pal·liar 

els principals problemes de congestió del tràfic que pateix actualment Sant Feliu. 
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IV.2 Les dotacions d’aparcaments 
 

Al costat dels problemes de congestió viària, Sant Feliu de Guíxols presenta un greu dèficit 

d’aparcaments. La problemàtica d’aparcaments presenta dues vessants. La primera està 

relacionada amb l’estacionalitat i amb el conseqüent augment del parc de vehicles durant el període 

estival. Aquesta situació genera una demanda d’aparcaments que necessiten una vinculació directa 

amb els principals elements atractors de la ciutat, el Passeig Marítim i el casc antic.  

 

La segona dimensió de la problemàtica dels aparcaments fa referència al dèficit d’aparcaments dels 

residents. Aquest dèficit a Sant Feliu és molt important, si bé cal diferenciar la situació segons els 

barris. L’estudi de quantificació de places d’aparcament encarregat per a la redacció del POUM 

(veure annex sobre mobilitat) posa clarament en evidència com els principals dèficits es concentren 

en la zona central del municipi, afectant el Casc Antic, l’Eixample Decimonònic i Vilartagues. 
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És al Casc Antic i a l’Eixample decimonònic on la problemàtica és més greu. Es tracta de barris molt 

densos, sense pràcticament aparcaments en superfície degut a les dimensions insuficients dels 

carrers, amb una proporció baixa d’habitatges que disposen d’aparcament, i amb limitacions per 

generar-ne de nous donada la tipologia de la parcel·lació i l’edificació, i el valor patrimonial d’aquests 

teixits. El dèficit d’aparcament hi és, doncs, molt important. Seguidament, trobem la zona de 

Vilartagues i la resta de barris situats entre l’Eixample decimonònic i la Ronda Nord. En aquesta 

àrea, també molt densa, la possibilitat d’aparcar en superfície al llarg dels carrers, i unes 

ordenacions en illa i una parcel·lació de gra més gran que facilita que les noves promocions vagin 

incorporant aparcaments, fa que el dèficit no sigui tan punyent, però, així i tot, hi és important. En la 

resta d’àrees del municipi, formades bàsicament per urbanitzacions de més baixa densitat, la 

problemàtica dels aparcaments pràcticament no existeix, i tan sols a Sant Pol es produeix un cert 

dèficit durant el període estival. 

 
Una aportació important del POUM són algunes de les mesures adoptades per pal·liar aquests 

dèficits d’aparcaments. El POUM proposa una sèrie d’aparcaments subterranis inclosos en àmbits 

de planejament derivat per ser executats en el moment en què es desenvolupin els sectors.  

 
D’una banda, es garanteixen importants dotacions d’aparcament vinculades a les tres grans portes 

de la ciutat: la del Monestir, la de Cala Sants i la Porta Nord, a l’arribada de la carretera de Girona. 

Aquests aparcaments serien els que haurien de donar resposta a la demanda estacional. La seva 

ubicació a les portes de la ciutat contribuiria a disminuir el col·lapse circulatori al Passeig Marítim i al 

centre històric en període estival.  

 

A la Porta del Monestir es preveu un aparcament de 300 places a la zona d’equipaments situada 

damunt la Ronda Narcís Massana, i un de 250 sota Can Serra, els quals s’afegirien a les 500 places 

ja previstes al costat de l’Estació d’Autobusos i a les 500 de la Corxera. La Porta del Monestir 

comptaria, doncs, amb una dotació d’unes 1.550 places.  

 

Al seu torn, en l’àmbit de Cala Sants es preveu la construcció d’un gran aparcament de 1.500 

places, que s’afegirien a les 250 previstes dins l’àmbit del port, i a les 200 que es generin sota la 

plaça Miquel Murlà. A l’arribada de la carretera de Palamós trobaríem, doncs, unes 1.200 places no 

directament utilitzades pels futurs residents de Cala Sants.  

 

Finalment, a la Porta Nord, a l’arribada de la carretera de Girona es preveu la creació de grans 

aparcaments. En l’emplaçament de l’actual gasolinera es proposa la construcció de 450 places, 

mentre que en el sector de Quatre Arbres, damunt la intersecció de la carretera de Girona amb la 

sortida del camí a Pedralta, es preveu un gran aparcament de 750 places.  
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Aquesta important dotació d’aparcaments podrà donar servei a les activitats econòmiques 

(industrials, comercials, terciàries...) que ja existeixen en el sector (amb el Polígon Industrial Bujonis 

i el centre comercial), i que el POUM preveu d’incrementar (amb l’àrea d’activitats econòmiques de 

Bujonis Nord i operacions de noves centralitats que augmentaran la intensitat d’ús de la zona). 

També són aparcaments que poden pal·liar el dèficit d’una part de Vilartagues, barri situat a gran 

proximitat. Però en període estival, els aparcaments de la Porta Nord podrien funcionar com a 

dissuasoris del flux de vehicles de visitants. Perquè això fos així, els nous aparcaments 

necessitarien una connexió directa i eficaç amb el Passeig Marítim. Això es podria assolir amb un 

servei estacional de llançadora vinculat a l’ús de l’aparcament que amb una freqüència important 

comuniqués la porta Nord amb el front marítim.  

 

Amb aquests aparcaments situats a les portes de la ciutat es pretén disminuir sensiblement el 

nombre de vehicles que penetren al casc urbà durant l’estiu, constituint una mesura destacable en 

termes de mobilitat sostenible. 

 

Pel que fa a reduir el dèficit d’aparcaments per als residents, el POUM proposa tres aparcaments 

situats al cor del casc urbà aprofitant la transformació d’algunes peces urbanes. A la mansana de la 

carretera de Girona entre els carrers Aixada i Santa Magdalena es construiran 300 places. Sota la 

mansana delimitada pels carrers Huguet, Antoni Ferrer, d’Adén i de l’Iris es desenvoluparan 250 

places. I sota la plaça del Sol, s’hi construiran 115 places més. En total, es crearan unes 675 places 

que donaran servei tant a l’Eixample decimonònic, com a Vilartagues.  

 

Aparcaments proposats dins  

els àmbits de planejament derivat del POUM 

Emplaçament Nombre de places 

Porta del Monestir 550 

Cala Sants 1.500 

Porta Nord 1.200 

Carretera de Girona 350 

Carrer Huguet 250 

Plaça del Sol 115 

Total 3.965 
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Finalment, el POUM modifica la normativa per facilitar que, tant sota els espais públics, com sota els 

espais verds privats, s’hi puguin construir aparcaments subterranis, sempre i quan permetin 

l’ajardinament de l’espai. Aquesta mesura obre les portes a la construcció d’un aparcament sota del 

Passeig Marítim. Es tractaria, però, d’un aparcament que hauria de permetre eliminar les places en 

superfície al llarg del passeig i que hauria de pal·liar els dèficits del centre històric, més que no pas 

d’un aparcament pensat pels vehicles dels visitants en període estival, els quals haurien d’aparcar 

abans d’accedir al centre de Sant Feliu.  
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IV.3 Mesures per a un sistema de mobilitat sostenible 
 

El POUM no conté un Pla de Mobilitat pròpiament dit, que, tal i com queda reflectit en els PALS, 

serà objecte d’un estudi independent. Aquest Pla de Mobilitat haurà d’acabar de concretar des del 

sistema de circulacions més eficaç, fins a l’articulació de les diferents xarxes que utilitzen la trama 

viària (circulació motoritzada, itineraris cívics, carrils de bicicletes...), passant pel sistema de 

transport públic, i serà una eina clau per a concretar un sistema de mobilitat sostenible per a Sant 

Feliu.  

 

Des d’aquest punt de vista, cal ressaltar, en primer lloc, que Sant Feliu és una ciutat eminentment 

contínua i compacta, caràcter definitivament consolidat per aquest POUM. I aquesta és la condició 

fonamental per desenvolupar un sistema de mobilitat sostenible. Els problemes de mobilitat a Sant 

Feliu no radiquen tant en les grans distàncies a recórrer i en la necessitat imperiosa de recórrer al 

vehicle privat, sinó en els problemes de congestió viària. La racionalització de l’estructura viària que 

proposa el POUM contribueix a resoldre aquests problemes de congestió, i constitueix una bona 

base per desenvolupar un sistema de mobilitat sostenible, en la mesura que defineix grans eixos 

viaris en què poden coexistir vehicles, vianants i transport públic, i una malla viària densa i contínua, 

en la qual alguns carrers es poden especialitzar (com a corredors de transport públic, com a eixos 

cívics, com a viaris prioritaris...).  

 

El desenvolupament d’aquest sistema de mobilitat sostenible passaria per potenciar la política ja 

iniciada de pacificació de molts carrers, per millorar l’eficiència de l’actual sistema de transport públic 

urbà i per garantir l’eficàcia dels aparcaments dissuasoris. 

 

Pel que fa al procés de pacificació del viari de la ciutat, aquest ja s’ha iniciat amb la reurbanització 

del casc antic i de diversos carrers de l’Eixample per donar prioritat als vianants. És en el marc 

d’aquest procés de pacificació que caldria anar ampliant la xarxa de carrils bicis, que troba en el 

recorregut des de l’arribada de l’antiga traça del carrilet i els carrers d’en Cubies i d’Enric Heriz 

(d’uns 560m) el seu embrió. En la definició d’aquesta xarxa local cal potenciar els itineraris que 

vagin entrellaçant els diversos equipaments urbans, tal i com ja s’ha començat a fer amb els 

projectes pilot de recorreguts cívics cap a algunes escoles. El fomentar els sentits únics de 

circulació afavoreix aquesta política de pacificació. També resulta fonamental dotar aquesta xarxa 

de recorreguts cívics d’un senyalització adequada que n’afavoreixi la comprensió i l’ús. L’annex 2 

presenta una proposta preliminar per al desenvolupament de la xarxa de carrils per a bicicletes a 

Sant Feliu de Guíxols. 
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En relació a la política de pacificació, el POUM assenyala quatre grans intervencions que dins de la 

xarxa d’eixos pacificats presenten un caràcter estructural. En primer lloc, la millora de la urbanització 

del front marítim (amb l’eliminació de bona part dels aparcaments en superfície gràcies a l’important 

augment d’aparcament subterranis proposats en el POUM) hauria de permetre articular millor els 

seus diferents trams (passeig de Rius i Calvet, Passeig del Mar, Passeig dels Guíxols, el Salvament, 

Cala Sants i el port), i de manera especial, enllaçar aquest conjunt d’espais del front marítim amb la 

sortida dels camins de Ronda, tant cap a la Volta de l’Ametller, com cap a Punta Garbí (els quals, 

pròximament, seran acondicionats). En segon lloc, cal crear recorreguts cívics que obrin el nucli 

urbà de Sant Feliu cap a l’Ardenya. El tractament de les rieres de les Comes i de Sant Amanç (amb 

el projecte ja plantejat de cobrir-les en el seu tram urbà per convertir-les en passeigs) ofereix la 

possibilitat de transformar-les en vies de penetració privilegiades cap al gran espai natural que es 

consolida en tota la meitat occidental del municipi. En tercer lloc, resulta important convertir en 

recorreguts paisatgístics diverses vies que recorren el perímetre del Turó de Gustinoi i des de les 

quals es podrien anar articulant els diversos punts d’accés a aquest gran espai forestal que es 

preserva enmig de la matriu urbana de Sant Feliu. L’antiga traça del carrilet, l’antic camí de s’Agaró i 

els carrers de Francesc Macià i del Navegant (que donen accés al cim del promontori de Sant Júlia) 

són recorreguts que mereixen una atenció prioritària. Finalment, la transformació de l’antiga 

carretera de Girona en gran passeig cívic un cop oberta la Ronda de Ponent constituiria l’actuació 

emblemàtica de pacificació dins el nucli urbà de Sant Feliu, donant un gran impuls a la revitalització 

de l’Eixample i connectant la centralitat històrica del casc antic amb la nova centralitat de la Porta 

Nord.  

 

La segona gran línia d’actuació en favor d’una mobilitat sostenible seria la millora del transport 

públic. D’una banda, el transport interurbà resulta fonamental per aconseguir una mobilitat 

sostenible davant les dinàmiques d’integració funcional que existeixen tant a nivell del sistema urbà 

format per Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Castell-Platja d’Aro i Palamós, com a nivell 

de les comarques gironines (veure l’apartat III.1 sobre el Context Territorial). Sant Feliu està servit 

en aquest moment per vuit línies d’autobusos interurbanes. Dues el connecten amb la Regió 

Metropolitana de Barcelona, quatre amb les comarques gironines i enllacen específicament els 

diversos municipis del sistema urbà de la Vall d’Aro. Potser són aquestes últimes les que 

necessitarien ser més optimitzades, ja que en utilitzar vies més urbanes es veuen més afectades 

pels problemes de congestió viària dels municipis. En aquest sentit, el sistema d’accessibilitat 

perimetral proposat pel POUM permetrà millorar els recorreguts i l’eficiència d’aquestes línies 

interurbanes de la Vall d’Aro.  
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Font: PALS 2003 

Pel que fa al transport públic urbà, Sant Feliu disposa de dues línies d’autobusos. Una que connecta 

el nucli històric amb el sector de Sant Pol creuant el nucli urbà d’est a oest, i l’altra que circumval·la 

el nucli central compacte, donant servei al Casc Antic, l’Eixample Decimonònic i Vilartagues. La 

combinació d’aquestes dues línies constitueix un bon sistema de transport públic per a Sant Feliu, si 

bé també podrien ser optimitzades. La línia que serveix el nucli urbà central hauria d’aconseguir un 

bon equilibri entre un temps de desplaçament raonable entre una punta i l’altra del municipi i la 

proximitat de les parades als diferents barris de la ciutat. Es pot plantejar la distinció de dos serveis 

dins aquesta línia, un amb poques parades i recorreguts seguint vials de la xarxa bàsica que reduís 

el temps de desplaçament, i un altre amb més parades i amb un recorregut que utilitzant vials de la 

xarxa viària secundaria penetrés a l’interior dels barris i afavorís la proximitat del transport públic. En 

l’annex 2 es presenten diverses exploracions sobre l’optimització de les línies d’autobusos urbans. 

Entre d’altres mesures, es planteja una nova línia perimetral que ofereixi servei als nous 

creixements proposats a Sant Pol i a Cubells. 
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Paral·lelament a l’optimització de les dues grans línies d’autobusos urbans es podria plantejar la 

introducció de línies de microbusos de barri, que podrien resultar especialment adequats per servir 

els barris densos i de gra petit que constitueixen el nucli compacte central. La racionalització de 

l’estructura viària que proposa el POUM pot contribuir al desplegament d’aquest sistema de 

transport públic urbà optimitzat i ampliat. 

 

Les disposicions del POUM en relació al transport col·lectiu es completen amb una reserva per a 

sistemes de transport al llarg de la ronda oest que permetria en un futur la implantació d’un servei 

amb major capacitat de viatgers (d’un tramvia o d’un monorail, per exemple) que estaria enllaçat tant 

amb la principal entrada de la ciutat a l’arribada de la carretera de Girona, com amb el principal node 

de transport del municipi, la nova estació d’autobusos.  

 

La darrera mesura en favor d’una mobilitat sostenible consistiria en garantir el bon funcionament 

dels aparcaments dissuasoris proposats pel POUM. Si d’una banda, l’augment dels aparcaments en 

els barris amb major dèficit de places hauria de permetre disminuir el nombre de vehicles que 

ocupen l’espai públic i afavorir d’aquesta manera la política de pacificació de l’espai viari, els 

aparcaments dissuasoris creats a les portes urbanes (la Porta Nord, la Porta del Monestir i la porta 

de Cala Sants) haurien d’evitar que els vehicles dels nombroses visitants estacionals penetressin al 

nucli urbà. Perquè això sigui així, és fonamental que aquests aparcaments estiguin molt ben 

comunicats amb el front marítim de Sant Feliu. Els aparcaments del Monestir i de Cala Sants es 

troben a gran proximitat del Passeig Marítim i a més estan servits per la línia que uneix el Monestir i 

Sant Pol, i la qual podria augmentar la freqüència en període estival. En canvi, perquè l’aparcament 

dissuasori de la Porta Nord (el més important dels tres) funcioni, serà indispensable crear un servei 

d’autobús llançadora que durant l’estiu el comuniqui amb el front marítim amb gran freqüència i 

rapidesa. 
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Amb aquestes diverses mesures, i d’acord amb els articles 3 i 9 de la Llei d’Urbanisme 2/2002, el 

POUM de Sant Feliu fomenta la mobilitat sostenible com un aspecte clau d’aquest objectiu 

primordial que és la qualificació ambiental del municipi en els propers anys. 
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V. EL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 
 

D’acord amb l’objectiu de qualificació ambiental que presideix aquest POUM, les propostes sobre 

els espais lliures són algunes de les més rellevants del Pla. El POUM aposta per potenciar l’entorn 

natural i rural com el veritable espai lliure de Sant Feliu. La ciutat s’ha d’obrir i vincular a aquest 

entorn. És per això que la major part de propostes del POUM sobre espais lliures s’encaminen a 

preservar i potenciar els valors ambientals i paisatgístics d’aquest entorn i a afavorir els espais de 

connexió entre el nucli urbà i els espais lliures territorials. 

 

 

V.1 La qualitat paisatgística del front litoral 
 

Una de les principals riqueses de Sant Feliu segueix essent la bellesa de la Costa Brava. En les 

darreres dècades, aquesta bellesa s’ha vist amenaçada pel desenvolupament de diverses 

urbanitzacions al llarg del litoral. D’acord amb les disposicions del Pla Director Urbanístic del 

Sistema Costaner, el POUM posa fi a aquesta situació, desclassificant els sectors de sòl 

urbanitzable pendents de desenvolupar i afavorint la integració ambiental dels creixements en 

aquelles urbanitzacions que no han esgotat la seva edificabilitat. 

 

Pel que fa a la desclassificació de sòls urbanitzables en la franja litoral, a Sant Feliu de Guíxols 

trobem tres sectors: Punta Brava (SUNP9), Les Penyes (SUNP7) i Villa Contxa (SUNP8). La 

superfície total desclassificada que passa a ser sòl no urbanitzable és de 26,32 ha.  

 

D’altra banda, les disposicions orientades a la integració ambiental de les urbanitzacions litorals 

existents afecta de manera significativa Punta Brava, Vista Alegre, Les Penyes i el Puig de la Rúpia. 

A Punta Brava passa a autoritzar-se com a màxim dos habitatges per parcel·la, mentre que fins ara, 

en moltes parcel·les, se n’admetien fins a quatre. Aquesta variació representa una significativa 

disminució d’edificabilitat.  

 

A Vista Alegre es modifica substancialment l’ordenació de la meitat de la urbanització que quedava 

pendent de desenvolupar. Es redueix lleugerament l’edificabilitat i el nombre d’habitatges. 

S’augmenta sensiblement la cessió d’espais lliures. I es reordena la disposició de l’edificació, 

allunyant-la del carener, i situant-la en la zona enclotada de l’àmbit, on el seu impacte visual serà 

nul. L’emplaçament de les cessions d’espais lliures està pensat per donar continuïtat a l’àrea de 

Monticalvari cap als penyasegats litorals, i concretament cap el Mirador dels Frares.  

 

En el cas de Les Penyes es defineix un sector de millora urbana que situa l’edificació en les parts 

més baixes de l’àmbit, evitant l’impacte visual sobre el carener.  
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Finalment, es proposa una ordenació per la important edificabilitat que queda per executar en l’àmbit 

del Puig de la Rúpia, un dels promontoris amb major exposició visual del municipi. En primer lloc, 

l’àmbit del Puig de la Rúpia es vincula a la finca situada a la cantonada de la carretera de Sant Pol 

per la costa i el carrer del Sud, just damunt del port de Sant Feliu. En aquesta finca encara queda un 

remanent de sostre considerable a desenvolupar i està qualificada com a zona d’apartaments, la 

qual permet l’edificació de blocs. Per evitar l’aparició de nous blocs en una àrea que defineix la 

imatge de Sant Feliu es canvia la qualificació de la meitat de la finca pendent d’edificar a zona de 

xalets, i una part del sostre es trasllada al Puig de la Rúpia. En aquest àmbit, es reordenen els 

espais lliures. D’una banda, es garanteix un corredor verd que permeti una mínima connexió entre el 

Turó de Gustinoi i la Volta de l’Ametller. D’altra banda, es manté com a espai lliure la part superior 

de la vessant que dóna a Sant Feliu, la més exposada visualment de tot l’àmbit. El manteniment del 

bosc en aquesta franja preserva la imatge arbrada del Puig de la Rúpia. Els paràmetres que regulen 

el Pla de Millora Urbana que ha de concretar les qualificacions del sector també estan pensats per 

minimitzar l’impacte visual de les futures edificacions.  

 



 35

V.2 Els parcs territorials de Sant Amanç i de Monticalvari 
 

 

El segon gran espai natural del municipi de Sant Feliu de Guíxols és l’Ardenya, inclosa en l’Espai 

d’Interès Natural del Massís de Cadiretes. La mateixa estructura del territori marca una clara 

vinculació entre l’Ardenya i Sant Feliu. Les rieres de Sant Amanç i de les Comes, que neixen a les 

vessants orientals de l’Ardenya, s’endinsen cap a Sant Feliu fins a desembocar al cor mateix de la 

població. Ara cal que aquest vincle natural de les conques hidrogràfiques esdevingui un vincle urbà i 

social. Un dels reptes clau per a la qualificació ambiental de Sant Feliu en els propers anys és 

l’obertura de la ciutat cap a l’Ardenya, de manera que l’espai situat entre Sant Feliu i el massís, 

extremadament ric en valors naturals, paisatgístics i patrimonials, tot preservant la seva qualitat 

ambiental i ecològica, esdevingui un espai de lleure i gaudi per als habitants de Sant Feliu. És per 

això que el POUM delimita l’àmbit del Parc rural de Sant Amanç (veure plànol 0-05 Àmbits de 

planejament derivat), que inclou la pràctica totalitat de l’espai lliure comprès entre el límit urbà de 

Sant Feliu, definit per la ronda de Ponent, i l’espai PEIN. El parc inclou els àmbits de les rieres de 

les Comes i de Bujonis, però també les zones agrícoles i forestals entre ambdues, i al voltant del 

camí de Pedralta fins al límit septentrional del municipi. La definició de l’àmbit del Parc rural de Sant 

Amanç suposa d’entrada reafirmar la vocació com espai lliure d’aquest entorn, constituït en la major 

part per sòl no urbanitzable.  

 

Des del POUM es considera oportuna la redacció d’un Pla Especial que converteixi el Parc rural de 

Sant Amanç en un “parc patrimonial”, és a dir, en un parc territorial concebut al voltant dels valors 

naturals i culturals del territori. Aquest Pla Especial hauria d’identificar els principals elements 

d’interès de l’àmbit (des de paratges naturals, fins a arquitectures rurals, passant per punts de vista 

panoràmics), definir itineraris que els estructurin i senyalitzar-los, preveure actuacions de restauració 

tant d’habitats naturals com d’elements construïts, ubicar els mínims serveis necessaris per al 

funcionament del parc (entre ells un centre d’informació i interpretació)... 

 

Més enllà de definir-ne l’àmbit com a marc per a un futur Pla Especial, des del POUM es tracten els 

espais de contacte i transició entre el nucli urbà de Sant Feliu i el Parc rural de Sant Amanç a través 

de diverses actuacions, la majoria de les quals han estat objecte de convenis que en garanteixen el 

desenvolupament.  
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Es reordena el polígon industrial de Bujonis Nord. Mentre el sòl edificable es concentra a tocar del 

centre comercial i s’articula amb el polígon existent de Bujonis, el bosc d’en Rabell passa a ser 

qualificat d’espai lliure. D’aquesta manera es preserva un dels tres grans punts de contacte i accés 

entre Sant Feliu i el parc, el que segueix el camí a Pedralta. En aquest punt, el Parc rural de Sant 

Amanç quedaria connectat amb el Turó d’en Ribes a través de l’esmentat corredor que es preserva 

entre la urbanització de Mas Trempat i l’àrea d’activitats econòmiques de Bujonis. A través dels 

espais públics que separen la zona d’equipaments a l’arribada de la carretera de Girona del 

creixement de Vilartagues també es crearia una connexió entre el Parc rural de Sant Amanç i l’àrea 

de Cubells. 

 

Una altra actuació destinada a afavorir la transició entre el nucli urbà i el Parc rural de Sant Amanç 

és el trasllat de tota l’edificabilitat prevista en l’únic sector de sòl urbanitzable vinculat a l’obertura de 

la Ronda de Ponent, situat a l’oest d’aquesta (SUNP-5 Bujonis Residencial en el Pla General de 

1985). Una part del sostre es trasllada a l’interior del nucli urbà, i l’altra es concentrarà en un petit 

desenvolupament que es crearà com a prolongació del creixement de Mas Balmanya. D’aquesta 

manera, la Ronda de Ponent es consolida com el límit de Sant Feliu cap a l’Ardenya, i com una 

façana urbana i una balconada sobre aquest massís. A través de la ronda es produeixen els dos 

principals accessos al Parc rural de Sant Amanç, el que segueix el camí de Sant Amanç i el que 

com a continuació del carrer Pecher va a trobar els diferents camins que segueixen la riera de les 

Comes.  

 

Per consolidar aquesta vocació de la Ronda de Ponent com a límit urbà i espai de transició cap a 

l’Ardenya, en el marc del POUM s’han signat dos convenis que garanteixen la cessió com a sòl 

públic de la important àrea agrícola situada entre el Mas Balmanya i el camí de Sant Amanç, així 

com de la vessant oriental del Turó de Sant Amanç i dels terrenys al llarg del camí i la riera 

homònima. Aquestes cessions permetran consolidar el caràcter rural d’aquests espais i afavoriran la 

seva regeneració, ja que actualment es tracta d’espais força degradats degut a les ocupacions i 

usos fora d’ordenació que s’hi produeixen. D’aquesta manera, pràcticament la totalitat de la franja 

entre la Ronda de Ponent i la urbanització de Sant Amanç passa a ser espai lliure públic de caràcter 

rural.  

 

En aquest punt és important assenyalar que el POUM defineix la qualificació de parcs periurbans 

(clau EL2), un sòl classificat d’urbà i de propietat pública, però pensat per ser preservat amb les 

característiques pròpies d’un entorn rural, ja sigui agrícola o forestal. El POUM també introdueix la 

noció de sòl de caràcter rural dins els sectors de sòl urbanitzable. Es tracta de sòl que en el 

desenvolupament dels Plans Parcials esdevindran en la major part parcs periurbans, però que 

admetran en la proporció definida en cada sector la construcció d’equipaments públics, així com el 

manteniment d’edificacions vinculades al caràcter rural d’aquest sòl, les quals poden conservar la 

seva activitat i la titularitat privada.  
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En la taula següent s’observa la importància de les cessions d’aquests sòls d’espais lliures dins dels 

sectors destinats a contenir el creixement cap a ponent del nucli urbà de Sant Feliu, tot consolidant 

una gran franja d’espais lliures com a transició cap a l’Ardenya (les superfícies que es podrien 

destinar a equipaments ja no hi estan comptades; en canvi, el manteniment d’algunes masies podria 

disminuir lleugerament les cessions d’espais lliure, tot i que aquest fet més aviat contribuiria a 

preservar el seu caràcter rural). 

 

Sectors vinculats al Parc Rural de Sant Amanç 

Nom Superfície total 
Cessió d’espai 

lliure 

% espai lliure sobre 

superfície total 

SUD9 Bujonis Residencial – 

Mas Balmanya 
3,85 ha 2,49 ha 64,7% 

SUD11 Mas Balmanya Sud 4,96 ha 3,07 ha 61,9% 

SUD12 Sant Amanç 4,67 ha 3,09 ha 66,2% 

SMU3 Bujonis Nord  8,88 ha 2,90 ha 32,7% 

 

El POUM preveu també que el Parc rural de Sant Amanç aculli l’emplaçament del segon càmping de 

Sant Feliu, que substituiria el de Mas Balmanya. Es proposa que el càmping s’ubiqui a la sortida de 

la carretera de Pedralta. Se situaria sota aquesta via, una vegada superada la masia de Can Rabell, 

en els terrenys que s’estenen damunt Mas Negat. La carretera de Pedralta i els camins que porten a 

Mas Negat contribueixen a delimitar aquest àmbit, constituït per antigues feixes, repoblades per un 

bosc recent, molt aptes per a la instal·lació del càmping. L’emplaçament proposat preserva la franja 

de bosc de ribera al llarg de la riera de Sant Amanç, així com les suredes dels contorns. Les úniques 

edificacions que podria tenir el càmping serien les de serveis generals, que haurien d’ubicar-se 

aprofitant algunes de les dependències dels masos incloses en el sector. El projecte del càmping 

també hauria de ser especialment curós amb el tractament dels seus límits per tal de garantir la 

integració amb el seu entorn. D’aquesta manera, Sant Feliu podria disposar com a mínim de dos 

càmpings de primera qualitat vinculats cada un d’ells a un dels dos grans sistemes naturals del 

municipi: el de Sant Pol, vinculat al litoral de la Costa Brava, i el de Pedralta, vinculat a l’Ardenya.  

 

Al costat del Parc rural de Sant Amanç, el POUM fa possible igualment la creació del Parc de 

Monticalvari, que connecta el cor de Sant Feliu amb un mirador privilegiat sobre la Costa Brava. 

Mitjançant un conveni, la totalitat del bosc on es troba la font de Montcalvari esdevé espai lliure de 

titularitat pública. Això facilitarà la definició d’itineraris que uneixin el passeig Marítim amb 

l’esmentada font, des de la qual poden prosseguir cap a Sant Elm o cap el Mirador dels Frares, des 

d’on es pot gaudir d’una de les millors vistes sobre la cala Vigatà i sobre la Costa Brava en direcció 

a la punta d’en Bosch.  
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V.3 El Sòl No Urbanitzable 
 

La major part d’aquest entorn natural i rural que es vol potenciar correspon a sòl no urbanitzable, i 

per tant, la seva qualitat depèn en gran part de la regulació d’aquest tipus de sòl prevista en el 

planejament municipal. En aquest sentit, el POUM desenvolupa àmpliament la normativa relativa al 

sòl no urbanitzable, a l’incorporar bona part dels suggeriments proposats en el treball realitzat per La 

Vola, titulat “Pla Especial del Sòl No Urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols” i presentat al llarg del 

2004. 

 

Dins aquesta categoria de sòl, cal destacar la inclusió de l’espai lliure de la Volta de l’Ametller, 

qualificat pel Pla vigent com a sistema d’espais lliures en sòl urbà. Amb posterioritat a l’aprovació 

definitiva del Pla General, aquest indret va ser inclòs en el PEIN, aprovat per Decret 328/1992, de 

14 de desembre, dins l’espai natural del Massís de les Cadiretes, la qual cosa determina la seva 

subjecció al règim del sòl no urbanitzable, d’acord amb allò que estableix l’article 12 de la Llei 

12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals, així com l’article 13.1 del PEIN. 

 

En coherència amb aquestes determinacions, i en compliment del mandat contingut tant en l’article 

13 del PEIN com en l’article 18 de la referida Llei 12/1985, d’acord amb els quals els plans 

urbanístics han d’incorporar les determinacions del PEIN, el POUM classifica aquests terrenys com 

a sòl no urbanitzable, restant subjectes, a més, a allò que disposa el Pla especial de delimitació 

definitiva de l’espai del PEIN Massís de Cadiretes, recentment aprovat. 

 

Aquesta classificació s’ajusta, així mateix, a les previsions del Pla Director Urbanístic del Sistema 

Costaner, aprovat definitivament per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

de data 25 de maig de 2005, el qual preveu la classificació d’aquests terrenys com a sòl no 

urbanitzable costaner PEIN. 
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V.4 El gran parc de Gustinoi 
 

Una de les principals apostes del POUM és la transformació del Turó de Gustinoi, que domina el 

llevant del terme municipal, en un gran parc urbà. Fins avui, el Turó de Gustinoi havia estat 

progressivament colonitzat per múltiples urbanitzacions que l’han anat ocupant parcialment. El 

desenvolupament d’aquestes urbanitzacions ha suposat també considerables cessions de sòl com a 

espai lliure, però en peces sovint fragmentades. El POUM proposa completar definitivament la 

transformació del Turó de Gustinoi en el gran pulmó urbà de Sant Feliu. És per això que totes les 

àrees de Gustinoi no incorporades fins ara al sòl urbà queden incloses en diversos sectors de sòl 

urbanitzable, amb l’objectiu d’obtenir la cessió com a espai lliure de la major part del turó, tot 

completant en alguns àmbits les urbanitzacions preexistents.  

 

En la taula següent s’observa la importància d’aquestes cessions d’espais lliures de caràcter rural: 

 

Sectors vinculats al Parc Urbà de Gustinoi 

Nom Superfície total 
Cessió d’espai 

lliure 

% espai lliure sobre 

superfície total 

SUD1 Cubells (a i b) 20,43 ha 9,82 ha 48,1% 

SUD2 Mas Cabanyes Nord 3,20 ha 2,08 ha 65% 

SUD3 Sant Pol més Lluny 13,24 ha 7,92 ha 70,62% 

SUD4 Vinya Miomi 1,95 ha 1,10 ha 59,8% 

SUD5 Mas Cabanyes Sud  4,12 ha 2,61 ha 63,3% 

SUD6 Santa Júlia 3,14 ha 2,28 ha 72,61% 

 

 

Amb l’excepció del SUD1 Cubells, que si bé participa en la consolidació del Parc de Gustinoi, té 

d’altres objectius de gran abast, com la construcció del tram central de la Ronda Nord o la 

implantació d’una àrea d’activitats econòmiques, la resta d’aquests sectors no impliquen realment 

nous desenvolupaments, sinó actuacions per completar urbanitzacions prèvies i sempre recolzades 

en la trama viària existent.  

 

Així doncs, en el cas del SUD2 Mas Cabanyes Nord el sòl edificable proposat es limita a un sol front 

de cases adossades al llarg del carrer del President Tarradelles. En el cas de Vinya Miomi, la franja 

de xalets de la urbanització Vinya de Sant Pol es prolonga fins a trobar el carrer de Bosch i Viola. El 

SUD5 Mas Cabanyes Sud recolza el sòl edificable al llarg del carrer del President Macià. Finalment, 

el SUD6 Santa Júlia concentra l’edificabilitat al llarg de la Ronda Joan Casas, permetent preservar 

com a espai lliure la totalitat del promontori de Sant Júlia, el que més s’aboca sobre Sant Feliu, 

constituint un punt d’alta exposició visual i un mirador privilegiat.  
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Tan sols en el cas del SUD3 de Sant Pol més Lluny es proposa un nou vial. I és que justament 

aquest àmbit té per objectiu completar la trama urbana d’una àrea on la confluència dels termes 

municipals de Sant Feliu i de Castell d’Aro ha generat un acabament confós de la ciutat. Donant 

continuïtat al carrer de Carles Rahola fins a entroncar amb la Ronda Nord, i ordenant les connexions 

d’aquest vial amb la carretera de Castell d’Aro es configura un creixement urbà considerable amb 

vocació per conformar la quarta porta de Sant Feliu, la Porta de Gustinoi, a l’entrada a la població 

des de Castell d’Aro.  

 

Amb aquestes operacions, el POUM delimita un àmbit de 89 ha, constituït bàsicament per un 

paisatge forestal, amb interessants formacions rocoses i múltiples miradors sobre el municipi, cridat 

a esdevenir uns dels principals espais públics i d’esbarjo de la ciutat. A l’igual que en el cas del Parc 

rural de Sant Amanç, convindria que el Parc Forestal de Gustinoi, tal i com queda delimitat i 

denominat en el POUM, fos objecte de la redacció d’un Pla Especial que identifiqui i posi en valor 

els elements d’interès, defineixi i senyalitzi una xarxa de recorreguts, prevegi actuacions de 

restauració de l’entorn natural, i clarifiqui i urbanitzi els accessos.  

 

Efectivament, tant o més important que la preservació d’aquest espai natural, és l’ordenació dels 

seus accessos des del nucli urbà de Sant Feliu. La identificació, senyalització i clarificació d’aquests 

accessos és clau perquè el parc de Gustinoi pugui convertir-se en un espai que els habitants de 

Sant Feliu incorporin veritablement ens els seus hàbits de lleure. El POUM garanteix la consolidació 

d’aquests espais d’articulació entre el parc i el nucli urbà: l’inici del camí del turó d’en Ribes i la zona 

d’hortes fins a Ca l’Esclopeter vinculen el parc al nord de Vilartagues; l’avinguda Europa constitueix 

una frontissa amb el parc abans d’arribar a Mas Cabanyes; l’eix format pels carrers del President 

Macià, del Mestre d’Aixa i del Navegant ha de consolidar-se com un passeig que va enllaçant 

importants accessos al parc, començant per Mas Cabanyes, seguint pel mirador de Sant Júlia i 

acabant per la penetració a través del Camí de Gustinoi (l’accés viari fins a la urbanització del Cim); 

des d’aquest punt, la connexió amb el carrer del Doctor Fleming, consolidat com a Passeig i 

corredor verd permet vincular el parc de Gustinoi amb l’accés al camí de Ronda de la Volta de 

l’Ametller; en l’àmbit de Sant Júlia, el parc entra en contacte amb la Ronda Joan Casas, des d’on es 

podria pujar al mirador de Santa Júlia; a partir de l’actual emplaçament de la Creu Roja, l’antiga 

traça del Carrilet va donant accés al parc en diversos punts, com ara les cruïlles amb els carrers de 

Bosch i Viola i de Francesc Ferrer i Guàrdia.  
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Finalment, la Porta de Gustinoi, a l’entrada a Sant Feliu per la carretera de Castell d’Aro, pot 

consolidar-se com un pol d’accés i de serveis del Parc. En aquest punt, amb molt bona accessibilitat 

viària, a més de la traça del carrilet, hi convergeixen altres elements territorials d’importància. El 

camí de Sant Feliu a s’Agaró recorre tot el sector nord del Parc de Gustinoi fins a penetrar a 

Vilartagues, i amb l’entrada en funcionament de la Ronda Nord esdevindrà un itinerari cívic 

eminentment per a vianants, un dels recorreguts més importants del parc. Al seu torn, la Porta de 

Gustinoi és el punt on la riera de Sant Pol penetra al nucli urbà. A través d’aquesta riera i de les 

àrees agrícoles que encara hi queden associades, el Parc de Gustinoi entraria en contacte amb la 

zona de Cubells i el Turó d’en Ribes. L’important superfície d’equipaments que es preveu en aquest 

àmbit (6.500 m2) permetrà configurar aquesta Porta de Gustinoi no només com una ròtula entre 

espais lliures i recorreguts, sinó com un pol que pugui acollir un centre d’informació i interpretació 

del parc, així com altres serveis pertinents.  
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V.5 Els espais públics urbans 
 

El POUM aposta clarament per obrir Sant Feliu al seu entorn natural, que ha d’esdevenir l’autèntic 

espai lliure de la ciutat. Tot i així, els espais públics a l’interior del nucli urbà són fonamentals per a 

la qualitat del paisatge i l’ambient urbà. Superar les deficiències que moltes ciutats havien acumulat 

en termes d’espais lliures fou un dels objectius dels plans urbanístics dels anys vuitanta. Però 

malgrat les aportacions fetes en aquest sentit pel Pla General del 1985, el nucli urbà compacte de 

Sant Feliu (el centre històric, l’Eixample decimonònic i Vilartagues) encara pateix d’una manca 

d’espais públics. El POUM proposa diverses actuacions per millorar aquesta situació. 

 

En primer lloc, els espais públics previstos en el Pla del 1985 i que encara no han estat creats 

s’inclouen en sectors de millora urbana per garantir-ne la viabilitat i facilitar-ne la gestió. Entre 

aquests espais trobem les principals actuacions d’esponjament de l’Eixample decimonònic que no 

s’han dut a terme en els vint anys transcorreguts. És el cas de la plaça del Sol, de la plaça del Puig i 

de la plaça de la Biblioteca. El POUM també preveu completar el parc de les Eres. 

 

En segon lloc, el POUM proposa la creació de nous espais públics en dues grans àrees. La primera, 

la zona nord de l’Eixample; la segona, al llarg dels trams urbans de les rieres de Bujonis i de les 

Comes.  

 

En la zona nord de l’Eixample s’aprofita la reconversió d’algunes antigues peces industrials per a 

generar els nous espais públics. Destaquen especialment les tres peces situades al llarg del carrer 

Huguet. En la mansana delimitada pels carrers Huguet, Antoni Ferrer, d’Adén i de l’Iris es proposa 

una plaça que suposarà un esponjament important al cor d’una de les zones més denses de la 

ciutat. Al seu torn, la remodelació de la mansana delimitada per la carretera de Girona i els carrers 

de Santa Magdalena, Boera, Zorrilla i Aixada també generarà un nou espai, concebut més com un 

espai a l’interior de l’illa, per tal de potenciar el front edificat al llarg de la carretera de Girona. Per 

últim, una de les intervencions més destacades que es proposen a l’Eixample és la renovació de la 

plaça Alabric. El POUM redefineix les alineacions dels fronts edificats que envolten la plaça per tal 

d’afavorir-ne la renovació i la reurbanització, de manera que aquest espai esdevingui finalment el 

centre urbà que per la seva posició neuràlgica dins la ciutat li correspon ser. 

 

La segona gran àrea en què el POUM proposa la creació de nous espais públics és al llarg de les 

rieres. Pel que fa a la riera de Sant Amanç, el desenvolupament del sector de Gaziel i la reconversió 

dels entorns de l’Institut Gaziel (ocupats en gran part per una antiga peça d’indústria urbana) 

permetran garantir un corredor verd amb funcions de passeig al llarg de la riera fins al carrer de 

Santa Magdalena. La reforma de les antigues naus situades a banda i banda de la riera entre els 
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carrers de Francesc Jofre i de la Llibertat, permetria prolongar el pas seguint la riera fins arribar a la 

plaça Pecher i a l’equipament municipal de les Vetlladores.  

 

Pel que fa a la riera de les Comes, es creen una sèrie de petits espais públics encadenats en el punt 

on convergeix amb la riera de Sant Amanç. Des d’aquest punt, es podria crear un recorregut al llarg 

de la riera de les Comes gràcies al parc lineal que el desenvolupament del sector Enamorats obrirà. 

Aquest conjunt d’actuacions, doncs, estan pensades per potenciar en el futur el paper dels corredors 

de les rieres com a itineraris cívics que lliguin el centre històric de Sant Feliu amb el Parc rural de 

Sant Amanç. Finalment, la creació de nous espais lliures enllaçats en el marc de la transformació 

del sector de Mascanda en una àrea d’activitats econòmiques pot crear una connexió entre la riera 

de Sant Amanç, el carrer Pecher i la riera de les Comes, acabant de reforçar el paper que aquestes 

rieres estan cridades a jugar en el sistema d’espais lliures de Sant Feliu. 

 

Des del POUM es referma la idea expressada en els PALS que la redacció d’un Pla d’Espais Lliures 

per a Sant Feliu seria un instrument determinant en la requalificació de la ciutat. Seria aquest pla el 

que hauria de definir la xarxa d’itineraris i recorreguts que han d’anar relligant els diversos espais i 

que, sobretot, han de vincular els espais públics urbans amb els grans espais lliures territorials. Amb 

la delimitació de grans parcs territorials, amb el tractament dels punts de contacte entre el nucli urbà 

i l’entorn natural, i amb la definició de nous espais públics estratègicament situats a l’interior de la 

ciutat, el sistema d’espais lliures definit pel POUM estableix les bases per a un Pla d’Espais Lliures 

capaç de convertir l’espai públic de Sant Feliu en un dels principals vectors de la seva revitalització.  
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VI. EL SISTEMA D’EQUIPAMENTS I CENTRALITATS 
 

VI.1 El sistema d’equipaments 
 

Sant Feliu de Guíxols és, avui en dia, una ciutat que disposa d’abundant sòl qualificat com a 

equipament. Sens dubte, fou una de les aportacions significatives del Pla General de 1985. Segons 

els estàndards d’equipaments i dotacions establerts pel Ministeri de Foment, a una ciutat de les 

dimensions de Sant Feliu de Guíxols li correspondrien uns estàndards globals d’uns 10 m2 de sòl 

d’equipament per habitant. Tal i com es pot veure en el quadre següent, actualment Sant Feliu 

disposa de prop de 20 m2/habitant si comptem la població permanent, i de més de 16 m2/habitant si 

hi afegim la població estacional (estimada d’acord amb les dades d’IDESCAT). Les reserves de sòl 

d’equipaments són, doncs, abastament suficients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També en termes d’emplaçament, les actuals reserves de sòl apareixen prou ben distribuïdes en el 

municipi. Les grans peces se situen a la perifèria del nucli urbà més compacte, però tenen una bona 

accessibilitat. El sector nord de Vilartagues i l’àmbit entre el cementiri i el Monestir concentren els 

grans equipaments de ciutat. Les peces mitjanes es troben també estratègicament ubicades: els 

centres docents (el de Gaziel, el de l’antiga estació del carrilet, el de l’Avinguda Europa i el previst a 

Mas Balmanya) envolten el nucli urbà compacte, mentre que l’Asil n’ocupa el centre. Sant Pol 

disposa també d’una peça mitjana molt ben ubicada al llarg de l’Avinguda de la Vall d’Aro. 

Finalment, les peces petites d’equipament s’agrupen en tres grans àrees, que corresponen als tres 

grans sectors històrics del creixement de Sant Feliu: el nucli històric (al voltant de la penetració de la 

carretera de Girona cap al casc antic), Vilartagues (al voltant de la plaça de Terol) i Tueda. Al seu 

torn, les diverses urbanitzacions també disposen de les petites peces que es deriven dels seus 

plans parcials. Però atesa la gran concentració d’urbanitzacions en la part oriental del municipi (amb 

Sant Pol, la Volta de l’Amatller i els entorns de Gustinoi), aquest és probablement el sector on 

convindria consolidar les reserves d’equipaments. 

 

ESTÀNDARDS D’EQUIPAMENTS SEGONS EL PLANEJAMENT VIGENT 
 

 SERVEIS 
BÀSICS ASSISTENCIAL TRANSPORT COMERCIAL I 

RECREATIU ESPORTIU CULTURAL EDUCATIU EXPECTANT TOTAL

A 1,934 0,953 0,913 1,893 5,151 1,185 3,656 3,974 19,659 

B 1,601 0,789 0,756 1,567 4,264 0,981 3,027 3,290 16,276 

C 1,635 0,800  0,298 2,700 0,512 3,300  9,245 
 
A. Sobre la població actual permanent        B. Sobre la població actual permanent + estacional        C. Estàndards òptims
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De fet, la problemàtica d’equipaments a Sant Feliu no és tant una qüestió de planejament (de 

quantitat o distribució dels sòls qualificats d’equipament), sinó de gestió. Una gran quantitat de les 

reserves per a equipaments estan per desenvolupar, a l’espera d’un destí i un projecte concrets. Del 

total de sòls d’equipament, el 36% està pendent de desenvolupar, del qual, uns 77.000 m2 són sòls 

expectants pels quals encara no hi ha un destí previst. Els estàndards indiquen que el tipus 

d’equipaments en els quals Sant Feliu podria anar una mica més just (tan sols quan es comptabilitza 

la població estacional) serien els assistencials, que inclouen centres de salut i serveis geriàtrics. 

També es constata la necessitat d’implantar dos nous centres docents durant el període de vigència 

d’aquest POUM. Serien dos dels àmbits vers els quals caldria orientar la gestió dels sòls disponibles 

d’equipament. Els sectors de sòl urbanitzable proposats per completar el Parc de Gustinoi, si bé no 

generen gaire edificabilitat, si que aporten considerables sòls d’equipament, els quals reforçarien les 

reserves en aquesta part de la ciutat on són menys abundants. En concret, l’antic camí de Sant 

Feliu a s’Agaró, al nord del Turó de Gustinoi, pot esdevenir un eix cívic on es recolzin importants 

equipaments, que gaudirien d’una bona accessibilitat gràcies a la Ronda Nord i que estarien a 

proximitat de pols urbans importants com Vilartagues, l’àrea d’activitats econòmiques de Cubells i el 

nou barri de Sant Pol més Lluny. També els sectors al voltant de la Ronda de Ponent aportaran 

importants sòls d’equipaments, amb una excel·lent accessibilitat i una gran proximitat al nucli urbà 

compacte. Tant l’eix de Cubells, com l’àrea de la ronda de Ponent oferiran emplaçament on ubicar 

els equipaments docents i assistencials que en els propers anys seran els que requeriran una major 

quantitat de sòl.  

 

L’altre tipus d’equipament que caldria potenciar són els culturals. No tant perquè els estàndards 

vigents siguin insuficients, sinó perquè l’oferta cultural ha de ser un dels grans pilars del model de 

ciutat de Sant Feliu i la seva vocació de capitalitat. La política recent de gestió d’equipaments 

s’orienta en aquest sentit, amb iniciatives per crear a Sant Feliu centres culturals de primer nivell 

com el museu Thyssen, el centre Cousteau o l’Escola de dansa Corella. El POUM recolza 

puntualment aquesta política amb actuacions com ara preveure l’ampliació del museu a la casa 

Trachsler, o preservar diverses naus històriques (a Cala Sants, al sector de Mascanada Ponent o en 

diversos sectors d’antigues indústries urbanes), on es podria ubicar el museu vinculat a la indústria 

surera.  

 

Atesa la important quantitat de sòls d’equipament existent a Sant Feliu i el fet que molts d’ells 

encara estan pendents de ser desenvolupats, el POUM no té entre els seus objectius augmentar les 

reserves d’equipaments, però en canvi, sí que una de les principals apostes del POUM és la 

consolidació de noves àrees de centralitat.  
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VI.2 Les Portes de Sant Feliu: nous centres urbans 
 

La revitalització de Sant Feliu de Guíxols és l’objectiu de referència del POUM. I la proposta 

d’impulsar àrees de centralitat situades en àmbits estratègics de la ciutat és clau a l’hora d’assolir 

aquest objectiu. Aquestes àrees de centralitat estan pensades com a pols atractors i motors 

dinàmics a l’interior de la ciutat. La densitat, la intensitat d’ús i la barreja d’activitats (residència, 

activitats comercials i terciàries, equipaments públics...) són els ingredients d’aquests centres 

urbans. El POUM defineix tres grans sectors com a àrees de nova centralitat. I els anomena Portes, 

ja que se situen precisament en els principals punts d’accés a Sant Feliu.  

 

L’àmbit de Cala Sants constitueix probablement la peça urbana més important que queda per 

desenvolupar a Sant Feliu. Situada en un punt clau de l’estructura viària, a l’arribada de la carretera 

de Palamós i dels eixos longitudinals dels carrers Indústria i Gravina, i emplaçada davant el port i al 

final del passeig marítim, el seu potencial urbanístic és màxim. El POUM defineix un sector de 

millora urbana amb unes condicions que afavoreixin la transformació de l’àmbit en aquesta nova 

gran centralitat de Sant Feliu. Es proposa que els accessos viaris es produeixin per darrera, des de 

les interseccions de la carretera de Palamós amb els carrers de la Indústria i Gravina. De la mateixa 

manera, la carretera de Sant Pol per la Costa també es desviaria, per evitar que arribi just davant 

del port com en l’actualitat. Es tracta d’afavorir al màxim l’articulació i les sinèrgies entre Cala Sants i 

el port, el qual està iniciant la reconversió en un port esportiu competitiu. Cal, doncs, suprimir els 

obstacles que fins avui han actuat com a barrera entre Cala Sants i el mar, i que han estat un dels 

frens principals al desenvolupament del sector. El POUM proposa desmantellar l’actual arribada a 

diferent nivell de la carretera de Sant Pol per la costa i enderrocar l’edifici Joan I, que amb les seves 

onze plantes és l’emblema d’aquesta obstrucció de la relació entre Cala Sants i el mar. El carrer de 

Colom es potenciaria com el gran accés cívic al port i a Cala Sants, entès com l’acabament d’un 

gran espai públic que recolliria el Passeig de Guíxols, els Jardins Juli Garreta, el Fortim i el 

Salvament. Però més enllà de l’ordenació dels accessos i les articulacions amb les àrees adjacents, 

perquè Cala Sants pugui funcionar com a àrea de centralitat és fonamental que hi coexisteixin de 

forma equilibrada usos diversos. El POUM manté un important sostre residencial. Amb 500 nous 

habitatges, Cala Sants esdevindrà un barri dens i vital de la ciutat. Però del sostre total, un 26%, 

més de 19.000 m2, es destinen a activitats comercials. D’aquestes, 6.000 m2 corresponen 

exclusivament a la implantació d’un hotel. Finalment, el manteniment d’una de les antigues naus 

industrials per ser utilitzada com a equipament completa aquesta coexistència d’activitats, essencial 

per a transformar Cala Sants en centralitat urbana. 
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La segona gran àrea de centralitat que el POUM vol impulsar és la Porta Nord, situada a l’entrada 

de la carretera de Girona a Sant Feliu de Guíxols. Si bé aquesta entrada disposa ja del centre 

comercial de la ciutat, encara hi queden dues peces amb un gran potencial de desenvolupament: la 

que actualment ocupa la benzinera, i sobretot el gran àmbit de Quatre Arbres, pràcticament sense 

ús, amb un antic edifici comercial i un minigolf tancats. El POUM proposa transformar aquestes dues 

peces en un pol comercial – recreatiu important dins la ciutat on es combinin els equipaments 

públics, la residència i les activitats comercials. El POUM augmenta l’edificabilitat d’aquests àmbits, 

fins ara molt baixa a l’estar qualificats d’equipaments privats, per equiparar-la a la d’una àrea urbana 

densa. El POUM preveu que el sostre resultant es distribueixi de forma equilibrada entre els usos 

residencials, comercials i d’equipament.  

 

La tercera gran Porta de Sant Feliu és la del Monestir. En aquesta àrea trobem una de les majors 

concentracions d’equipaments de la ciutat. Amb la presència del Cementiri, de múltiples 

instal·lacions esportives (el camp de futbol, pistes de tennis, la piscina, un poliesportiu) i de l’estació 

d’autobusos, es tracta d’un dels principals pols de serveis de la ciutat. Una vocació que es podria 

completar amb la implantació d’equipaments assistencials o educatius (un del tipus d’equipament 

que convindria reforçar, tal i com hem vist en l’apartat anterior) en la franja expectant per sota la 

carretera de Tossa. En canvi, la zona d’equipaments més pròxima al Monestir hauria de consolidar 

la seva vocació cultural. El POUM contribueix a la qualificació dels entorns del Monestir. La 

reconversió de l’antiga indústria de Can Serra permet acabar de completar els espais públics que 

l’envolten d’acord amb el Pla Especial del Monestir (actualment en tramitació). Restaria pendent de 

desenvolupar el sòl de la Corxera, que podria acollir, en el futur, un equipament cultural que, a tocar 

del teatre, el Monestir i el Museu, completés aquesta àrea com la centralitat de caràcter cultural de 

Sant Feliu. 

 

La darrera de les Portes de Sant Feliu seria la de Gustinoi, situada a l’arribada de la carretera de 

Castell d’Aro, i que ja hem comentat en el capítol dedicat als espais lliures. L’important sòl 

d’equipament previst en aquest sector urbanitzable ha d’aportar-hi una intensitat d’ús vinculada en 

part a les activitats lúdiques entorn del Parc de Gustinoi. 
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VII. LA TRANSFORMACIÓ URBANA DE LA CIUTAT EXISTENT 
 

D’acord amb les directrius del Pla Territorial de l’Empordà en curs de redacció i dels criteris aprovats 

per unanimitat pel Ple Municipal de Sant Feliu de Guíxols, el POUM aborda el creixement de Sant 

Feliu en els propers anys des de l’òptica de la transformació urbana de la ciutat existent i de la 

redefinició del seu perímetre, evitant al màxim el consum de nou sòl. 

 

VII.1 Els creixements: redefinició del límit urbà i densificació 
 

Els sectors de sòl urbanitzable definits pel POUM tenen tots per objectiu consolidar i configurar el 

perímetre urbà de Sant Feliu de Guíxols. Aquests sectors corresponen a tres grans grups. D’una 

banda, trobem els sectors associats a l’obertura de la Ronda de Ponent. Es tracta de sectors que 

tenen per objectiu el desenvolupament del nucli urbà de Sant Feliu dins el límit definit per la Ronda 

de Ponent, per la qual cosa presenten unes edificabilitats brutes de 0,6 m2st/m2. D’altra banda, 

tenim els sectors relacionats amb el Parc Rural de Ponent i el Parc de Gustinoi. Es tracta de sectors 

amb una vocació del tot diferent, ja que no cerquen el desenvolupament urbà sinó frenar i delimitar 

el creixement de la ciutat. Es tracta de sectors amb una edificabilitat bruta baixa (entre 0,1 m2st/m2 i 

0,2 m2st/m2), però que impliquen cessions altes de sòl d’espai lliure rural (veure apartats V.2 i V.4). 

Finalment, trobaríem un tercer grup de sectors, vinculats a l’àrea de Cubells, que combinen l’objectiu 

de confinar el creixement urbà amb la implantació de desenvolupaments urbans puntuals. Com es 

pot observar en el llistat següent, els sectors de sòl urbanitzable destinats a contenir el creixement 

urbà són àmpliament majoritaris: 

 

Sectors de creixement urbà dins el perímetre de la Ronda de Ponent: 

SUD-07 Gaziel 

SUD-08 Mas Gras 

SUD-10 Enamorats 

 

Sectors de contenció del creixement: 

SUD-02 Mas Cabanyes Nord 

SUD-04 Vinya Miomi 

SUD-05 Mas Cabanyes Sud 

SUD-06 Santa Júlia 

SUD-09 Bujonis Residencial – Mas Balmanya 

SUD-11 Mas Balmanya Sud 

SUD-12 Sant Amanç 
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Sectors de definició del perímetre urbà i de desenvolupament puntual: 

SUD-02 Cubells 

SUD-03 Sant Pol més Lluny 

 

 

Els sectors de la Ronda de Ponent permeten convertir aquesta nova via en el límit oest de Sant 

Feliu, en una nova façana urbana sobre l’Ardenya i permetran transformar aquesta part de Sant 

Feliu, fins ara un darrere de la ciutat, en uns nous barris amb una accessibilitat i una vinculació amb 

l’entorn natural privilegiades. 

 

Els sectors de Bujonis Residencial / Mas Balmanya Sud i la resta de sectors situats a l’oest de la 

Ronda de Ponent permeten crear una gran franja d’espai lliure rural que conté el creixement de Sant 

Feliu i l’articula amb l’Ardenya. 

 

Al seu torn, els sectors de Gustinoi permeten incorporar la totalitat d’aquest turó a la ciutat com a 

gran parc urbà i definir un límit nord de la ciutat (fins ara inexistent), el qual es recolza sobre la 

Ronda Nord i la riera de Sant Pol.  

 

Considerant que el conveni de Monticalvari ha permès vincular a la ciutat la urbanització de Vista 

Alegre a través d’un parc urbà, el POUM proposa una clara delimitació del nucli de Sant Feliu (veure 

plànol O-01 Classificació del sòl). Es defineix un clar límit que separa el nucli urbà, a l’est del 

municipi, de l’entorn natural preservat a l’oest del municipi. L’àrea d’activitats econòmiques de 

Bujonis, la Ronda de Ponent, el límit del cementiri, la carretera de Tossa i el camí de Monticalvari 

fins a Vista Alegre dibuixen aquest límit. El nucli urbà ocupa la pràctica totalitat del sòl municipal a 

l’est d’aquesta línia divisòria.  

 

En aquesta part oriental del municipi, només queden com a no urbanitzables alguns sòls en la franja 

septentrional del municipi, l’ordenació dels quals quedaria pendent per a la propera revisió del 

planejament: els sòls a banda i banda de l’entrada de la carretera de Girona, el sòl entre el nou 

creixement de Vilartagues i la zona d’equipaments, els sòls agrícoles a banda i banda del camí del 

Turó d’en Ribes, i els sòls entre la riera de Sant Pol i el carener del Turó d’en Ribes. Tot i així, tal i 

com hem dit, el POUM defineix un clar límit nord que contribueix a configurar un nucli urbà 

compacte de perímetre ben configurat.  
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A l’oest de la línia divisòria suara descrita, Sant Feliu de Guíxols consolida com a entorn rural i 

natural més de la meitat del terme municipal. Les urbanitzacions preexistents de Casanova, Sant 

Amanç, Punta Brava i les Penyes romanen confinades dins d’aquest gran entorn natural, que l’àmbit 

del PEIN, l’àmbit del Parc rural de Sant Amanç proposat pel POUM (el qual s’estén des dels límits 

del sòl urbà fins el PEIN) i els àmbits definits en el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner 

consoliden com a sòl no urbanitzable.  

 

Així configurada, i deixant al marge les quatre urbanitzacions esmentades que queden fora del 

continu urbà, la ciutat de Sant Feliu presenta una clara distinció entre un nucli central compacte, de 

densitats mitges i altes, que comprèn el centre històric, l’Eixample en un sentit ampli (de Mascanada 

a Tueda) i tot el sector de Vilartagues, i una zona d’urbanitzacions de menor densitat que inclouen 

els assentaments al voltant de Punta Garbí, els de la Volta de l’Ametller, Sant Pol i les 

urbanitzacions del Turó de Gustinoi.  

 

Després d’haver delimitat el nucli urbà de Sant Feliu, el POUM proposa una transformació urbana 

que faci possible absorbir un augment mínim de 4.000 habitants (d’acord amb els escenaris 

demogràfics exposats en el capítol 1), tot minimitzant el consum de sòl.  

 

Les dades generals del planejament (veure capítol 7) indiquen que el conjunt de sòl urbà i 

urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols passa de 554,5 ha. del planejament vigent a 569,7 ha. 

proposades en el POUM. Augmentaria, doncs, en unes 15,2 ha. Però cal tenir en compte que la 

major part del sectors de sòl no urbanitzable i alguns dels més importants sectors en sòl urbà estan 

concebuts per obtenir grans cessions d’espai lliure. D’aquesta manera, les reserves d’espai lliure en 

sòl urbà o urbanitzable que aporta el POUM són de 53,1 ha. Per tant, realment, no es produeix una 

extensió del nucli urbà, sinó una incorporació d’espais lliures que consoliden els límits del 

creixement.  

 

La segona dada que corrobora el fet que el creixement de Sant Feliu es recolza sobre la 

transformació urbana i no sobre l’extensió del nucli és el fet que dels 3.760 habitatge previstos, el 

28,7% corresponen a sectors de sòl urbanitzable i el 71,3% a actuacions en sòl ja urbà.  

 

Finalment, el POUM aposta clarament per reforçar la compacitat de Sant Feliu de Guíxols afavorint 

densitats mitges i altes, i tipologies edificatòries pròpies de teixits compactes. De les qualificacions 

urbanes existents a Sant Feliu, les del centre històric (claus 1, 2 i 3), les de l’Eixample (clau 5), 

l’ordenació en illa tancada, en bloc i en apartaments (claus 6, 7 i 12) són tipologies aptes per a 

teixits compactes que admeten edificis plurifamiliars. En canvi, les qualificacions de cases amb jardí, 

xalets, cases agrupades i barri de torres (claus 8, 9, 10 i 11) corresponen més a urbanitzacions de 

baixa densitat i edificacions unifamiliars.  
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Feta aquesta distinció, veuríem que del conjunt d’habitatges de nova implantació inclosos en àmbits 

de planejament derivat incorporats pel POUM, el 95% corresponen a tipologies adaptades a teixits 

de densitats mitjana i alta. És el cas de la totalitat dels habitatges previstos en els sectors vinculats a 

l’obertura de la ronda de Ponent i de les actuacions en el nucli urbà compacte. Però també en les 

actuacions en la zona d’urbanitzacions de baixa densitat, les tipologies pròpies d’una ciutat més 

compacta són majoritàries. Els habitatges proposats en els sectors de Sant Pol més Lluny i de Sant 

Pol mitjà introduiran una major compacitat en aquesta part de la ciutat.  

 

En definitiva, el POUM resol el creixement de Sant Feliu a partir de la contenció del nucli urbà, de la 

definició del seu perímetre, de la transformació urbana de la ciutat ja existent i de la densificació, en 

una òptica guiada pels principis de sostenibilitat. 
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VII.2 El desplegament de les xarxes de serveis 
 

El caràcter sostenible del desenvolupament proposat s’observa, doncs, principalment en el seu alt 

grau de compacitat. Aquesta compacitat troba un paràmetre ben indicatiu en la necessitat d’ampliar 

més o menys les xarxes de serveis (la de subministrament d’aigua, la de sanejament, la 

d’electricitat, la de gas o la de telecomunicacions) per tal de servir els nous creixements. En els 

plànols de xarxes de serveis es pot observar com la totalitat dels creixements proposats es troben 

en zones ja actualment servides per les xarxes d’infrastructures, per la qual cosa la connexió a les 

xarxes generals de les xarxes pròpies dels nous desenvolupaments no suposa cap dificultat.  

 

Ara bé, una altra cosa és la capacitat d’aquests sistemes en el seu conjunt per assimilar les 

càrregues suplementàries dels nous creixements. Sobretot, si tenim en compte que ja en aquests 

moments, les xarxes de subministraments d’aigua, de sanejament i de recollides d’aigües plujanes 

mostren deficiències per respondre a les necessitats de la població actual. En estreta col·laboració 

amb l’àrea de Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de Sant Feliu i amb la companyia responsable del 

manteniment d’aquestes xarxes (Aqualia), el POUM, a partir d’una diagnosis de la situació actual, 

planteja aquelles actuacions prioritàries (grafiades en els plànols de xarxes de serveis) per tal que 

les xarxes d’aigua, sanejament i plujanes es desenvolupin de forma a subsanar les deficiències 

presents i absorbir les demandes futures.  

 

Subministrament d’aigua 

 

Pel que fa al subministrament d’aigua, Sant Feliu de Guíxols rep l’aigua del Pasteral i de l’aqüífer del 

Ridaura. Sant Feliu no pateix de manca d’aigua, i l’increment de població plantejat pel POUM (3.500 

nous habitants) suposaria un augment del consum d’aigua (d’uns 250.000 m3/anuals) en la línia del 

que ja s’ha anat produint en els darrers anys, i al qual es pot donar resposta a partir de les actuals 

fonts de subministrament (si bé la sobreexplotació de l’aqüífer del Ridaura fa aconsellable centrar 

l’augment del consum en l’aigua provenint del Pasteral). Des del municipi, es proposa, però, la 

creació d’una nova conducció d’arribada d’aigua des de la planta potabilitzadora. En aquests 

moments, existeix una única conducció d’arribada que porta l’aigua fins al dipòsit de Cubells, des 

d’on es distribueix a la resta de dipòsits. Es proposa que la nova línia conduís als dipòsits de Mas 

Falgueres, permetent una reorganització indispensable de la xarxa de distribució.  

 

Si bé el subministrament d’aigua a Sant Feliu no constitueix un problema des del punt de vista dels 

nivells de consum, si que existeixen dues altres problemàtiques importants: en primer lloc, el fet que 

la capacitat dels dipòsits actuals és insuficient per garantir l’autonomia del subministrament durant 

els mesos estivals, i en segon lloc el fet que la xarxa existent ja no permet garantir una pressió 

adequada en les parts altes de la ciutat. 
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Pel que fa a l’autonomia del subministrament, a Sant Feliu de Guíxols existeixen actualment tres 

grups de dipòsits, els de Vilartagues (2.800m3), el de Cubells (1.000m3) i el de Mas Falgueres 

(1.000m3). Existeix el projecte per crear en els propers dos anys un nou dipòsit de 10.000 m3 a Mas 

Falgueres, i la previsió de crear més endavant un dipòsit definitiu de 15.000m3 a Cubells. Amb la 

construcció d’aquests dipòsits, l’autonomia del subministrament quedaria garantida i es podria 

afrontar el problema de la manca de pressió en certes parts de la ciutat i el subministrament als 

futurs criexements. 

 

Solucionar la manca de pressió actual en la zona alta i donar subministrament als futurs creixements 

implica l’ampliació i reorganització de la xarxa d’aigua. Actualment, els dipòsits de Vilartagues 

s’utilitzen per subministrar aigua a l part baixa del nucli urbà compacte, els dipòsit de Cubells per a 

la zona de Sant Pol i carretera de Palamós, i el dipòsit de Mas Falgueres per a la part alta del nucli 

urbà, que és on es produeix la manca de pressió. Les actuacions d’ampliació de la xarxa bàsica de 

subministrament d’aigua que es plantegen són les següents: 

 

• Nous col·lectors de la Ronda de Ponent (en construcció) i dels carrers Joan Camisó i 

Canigó, fins a connectar amb els dipòsits de Vilartagues. Aquesta conducció subministraria 

aigua als sectors de creixement al llarg de la Ronda de Ponent (Mas Gras, Gaziel i 

Enamorats, que es on es concentra el creixement residencial proposat pel POUM) i ho faria 

des dels dipòsits de Vilartagues per no carregar la xarxa de distribució de la zona alta. 

• El nou anell de Bujonis Nord dotaria la nova centralitat a l’arribada de la carretera de Girona 

(on es concentrarà una gran quantitat de noves activitats econòmiques) d’una xarxa 

adequada de subministrament d’aigua, des de la qual se servirien també els diversos nous 

creixements de Mas Balmanya.  

• El nou anell de Cubells subministraria aigua a l’altra àrea d’activitats econòmiques 

proposada tot permetent una nova connexió entre les dipòsits de Mas Falgueres i de 

Vilartagues que optimitzaria el funcionament global de la xarxa.  

 

La resta de creixements proposats pel POUM implicarien simples connexions directes a la xarxa ja 

existent.  

 

Sanejament 

 

L’actual xarxa de sanejament està organitzada a partir de dues estacions de bombeig principals que 

a través de conduccions en alta envien les aigües negres cap a l’estació depuradora de Platja d’Aro. 

A l’estació de bombeig del port hi arriben totes les aigües del nucli urbà compacte i de la carretera 

de Palamós, mentre que a l’estació del parc de les Dunes hi arriben les aigües de Sant Pol, de la 

carretera de Castell d’Aro i de la Volta de l’Ametller. Els principals col·lectors del nucli urbà són el de 
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la riera de Tueda, el de la carretera de Palamós, el de la riera de Sant Amanç, i el del Passeig, que 

recull les aigües provinents de tot l’Eixample i de les urbanitzacions de punta Garbí. Els creixements 

futurs impliquen ampliar les capacitats d’alguns d’aquests col·lectors, per la qual cosa es plantegen 

les següents actuacions: 

• Nou col·lector del Passeig Marítim. En la mesura que aquest col·lector recull les aigües de la 

major part del nucli urbà compacte, i en concret de tots els creixements a ponent del 

municipi, la seva ampliació és indispensable, i s’ha d’acompanyar de l’ampliació de la 

capacitat de l’estació de bombeig del port. La construcció d’un nou col·lector al passeig 

permetria racionalitzar també la xarxa de sanejament en aquest àmbit, reformant els dos 

sifons actualment existents, un al final de l’avinguda Juli Garreta (on conflueixen els fluxos 

de l’Eixample decimonònic, de les rieres i de Punta Garbí), i l’altre, al creuar la Rambla del 

Portalet.  

• Nou col·lector de la riera de Sant Amanç. Aquest col·lector recollirà les xarxes de 

sanejament de la major part dels nous creixements (sector de Bujonis, sector de Mas 

Balmanya, i sector interior de la ronda de Ponent). El seu diàmetre actual (200 mm) 

resultaria insuficient, per la qual cosa s’hauria com a mínim de doblar la seva capacitat. 

L’informe sobre inundabilitat de l’Annex 3 presenta a nivell esquemàtic les propostes de 

traçat i seccions per a substituir el col·lector al llarg de la riera de Sant Amanç. 

• El nou col·lector de la Ronda Nord recolliria les aigües negres de l’àrea d’activitats 

econòmiques de Cubells i del sector de Sant Pol més Lluny, i podria connectar-se 

directament a la conducció en alta quan aquesta surt del municipi de Sant Feliu.  

• El nou col·lector del carrer Saragossa (en fase d’execució) permet connectar la xarxa del 

creixement de Mas Falgueres al col·lector de la riera de Tueda.  

• Un nou col·lector ha de connectar la xarxa recentment implantada a la urbanització 

Casanova amb el col·lector de Sant Amanç d’acord amb l’avant-projecte ja existent.  

La resta de creixements proposats pel POUM implicarien simples connexions directes a la xarxa de 

sanejament ja existent. 

 

Recollida d’aigües pluvials 

 

Si bé encara no es troba generalitzada en tot el municipi, la xarxa de recollida d’aigües pluvials 

existeix en moltes àrees de la ciutat. Les rieres de la Comes i Sant Amanç recullen l’aigua a l’oest 

de la carretera de Girona i de la seva part alta. Actualment només es troben cobertes en el seu 

darrer tram, sota l’avinguda Juli Garreta. El col·lector de la Rambla del Portalet recull les aigües de 

la major part de l’Eixample decimonònic i de la part oriental del casc antic. A través del col·lector del 

Fortim, les aigües del barri de la Barcelonetat s’aboquen al mar. La riera de Tueda (coberta excepte 

en el tram del sector de Cala Sants), recull les aigües de Vilartagues i dels barris orientals del nucli 

urbà compacte. Finalment, la riera de Sant Pol, sense cobrir, recull les aigües de Cubells, de la 

carretera de Castell d’Aro i de bona part de Sant Pol.  
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En la situació actual existeixen diverses àrees en la part baixa del municipi que pateixen problemes 

d’inundabilitat. Es tracta del casc antic (on la manca de col·lectors al carrer de la Rutlla i al carrer 

Major fa que s’hi acumuli l’aigua que baixa de l’Eixample decimonònic) i del barri de la Barceloneta 

(on la xarxa existent és insuficient tenint en compte la situació enclotada de l’àrea, que també rep 

l’aigua que sobreïx de la part no coberta de la riera de Tueda). 

 

Les actuacions plantejades en el POUM pretenen solucionar aquests problemes d’inundabilitat 

existent i garantir una bona recollida d’aigües plujanes en els nous creixements. Són les següents: 

• La ronda de Ponent inclou un nou col·lector en curs d’execució que permetrà millorar la 

recollida d’aigües de la part alta de la carretera de Girona. 

• La nova xarxa de la Rambla del Portalet inclou el projecte de col·lectors al carrer de la 

Rutlla, al carrer Major i a la mateixa Rambla fins a la desembocadura al mar (projecte 

actualment en estudi). Aquest col·lectors solucionarien els problemes d’inundabilitat del 

Casc Antic. 

• El cobriment del darrer tram de la riera de Tueda, dins el sector de millora urbana de Cala 

Sants, evitarà el seu sobreeiximent.  

• La urbanització dels trams urbans de les rieres de les Comes i de Sant Amanç permetrà una 

òptima recollida de les aigües plujanes dels nous creixements a l’interior de la Ronda de 

Ponent (Mas Gras, Gaziel i Enamorats). La solució proposada per la substitució dels 

col·lectors de sanejament al llarg de la riera de Sant Amanç (veure Annex 3) permetrà 

també millorar la capacitat hidràulica d’aquest crus d’aigua.  

• La Ronda Nord inclourà un nou col·lector que recollirà les aigües de l’àrea d’activitats 

econòmiques de Cubells i desembocarà a la riera de Sant Pol (que romandrà sense cobrir 

en la major part del seu traçat). 

• Aprofitant la reurbanització de la carretera de Girona un cop entri en funcionament de la 

ronda de Ponent es preveu un nou col·lector que millori la recollida d’aigües d’aquesta part 

de l’Eixample (que acutalment es produeix a través d’una canalització que creua l’interior de 

diverses mansanes, en alguns trams a cel obert). 

• El desenvolupament dels sectors de Bujonis Nord, Quatre Arbres i Mas Balmanya, suposarà 

una substancial ampliació de la xarxa d’aigües plujanes en aquests sector, permetent també 

recollir les aigües de Mas Falgueres, i alimentant la riera de Sant Amanç en el tram no 

cobert abans que creui la ronda de Ponent.  

• La implantació d’un col·lector al llarg del carrer de Sant Ramon contribuirà a eliminar els 

problemes d’inundabilitat del barri de la Barceloneta.  

• La implantació d’un col·lector al llarg de l’Avinguda Jaume I contribuirà a eliminar els 

problemes d’inundabilitat a Sant Pol.  
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Recollida i tractament de residus 

 

Tenint en compte que l’ampliació de les xarxes de gas, electricitat i telecomunicacions no suposen 

cap mena de dificultat (en la mesura que tots els sectors es troben en contacte amb àrees on 

aquestes xarxes ja arriben), el darrer aspecte a considerar és l’increment de residus vinculats als 

nous creixements. L’actual deixalleria municipal és de tipus B i té una superfície construïda de 2.010 

m2. El seu potencial d’usuaris s’estima entre els 30.000 i els 70.000 habitants, i és per tant, del tot 

suficient per fer front al creixement demogràfic i d’activitats proposat pel POUM. A més, el POUM 

preveu que tota l’àrea qualificada com equipaments a l’est de la deixalleria pugui destinar-se a 

l’ampliació d’aquestes o d’altres activitats relacionades amb el tractament i reciclatge de residus.  
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VII.3 El foment de criteris mediambientals  
 

El POUM comparteix plenament la necessitat d’impulsar criteris mediambientals en el 

desenvolupament de nous sectors de creixements o en la transformació dels teixits urbans 

existents. Però al mateix temps, cal tenir en compte que aquestes mesures molt sovint poden ser 

implementades de forma més eficaç a través d’ordenances sectorials, que no pas des de la pròpia 

normativa urbanística. Les ordenances poden tractar molt més acuradament les diverses 

problemàtiques ambientals, ben diferents entre elles, i adaptar-se amb més facilitat a les evolucions 

que en aquests camps es produeixen de forma força continuada.  

 

Sant Feliu de Guíxols disposa ja d’una normativa mediambiental específica i complementària al 

planejament urbanístic. L’Ordenança sobre la qualitat de l’Aire, l’Ordenança sobre la Instal·lació 

d’Antenes, l’Ordenança sobre la Qualitat Sonora del Medi Urbà, l’Ordenança per a la Gestió de 

Runes i Terres, les Ordenances de Paisatge Urbà (sobre aparells d’aire acondicionat o sobre la 

publicitat visibles des de la via pública), l’Ordenança Municipal sobre l’ús del sistema de Sanejament 

i el Pla Director del Sistema de Sanejament, les Ordenances reguladores de Guals o Aparcaments, 

o el Pla Energètic del 1999 són alguns dels exemples d’instruments des dels quals Sant Feliu de 

Guíxols, i en particular l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament, vetllen per la millora de la qualitat 

mediambiental del municipi. El Pla de Residus, la millora de la xarxa d’aigua, l’Ordenança sobre 

l’energia solar o el Pla de Zones Verdes són d’altres aspectes que han estat objecte de reflexions 

per part de l’Ajuntament en els darrers anys. I des dels mateixos PALS es proposen múltiples 

actuacions mediambientals complementàries al planejament urbanístic.  

 

L’aprofundiment i desplegament d’aquestes ordenances, seguint les directrius marcades pel PALS, 

és la millor forma de continuar fomentant els criteris mediambientals en la transformació urbana de 

Sant Feliu. Podria ser interessant desenvolupar una ordenança ambiental que recollís i articulés les 

diverses ordenances actualment existents. L’aprovació d’una nova ordenança sobre recollida de 

residus (en aquests moments s’hi està treballant) i d’una ordenança sobre estalvi energètic i d’aigua 

seria prioritària de cara al foment de criteris mediambientals. El POUM, a través del seu Títol VIII, 

recolza i reafirma el caràcter imperatiu de les ordenances com a mecanisme per al foment de la 

sostenibilitat. 
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VII.4 L’habitatge assequible 
 

Les polítiques d’habitatge social són en aquests moments una prioritat davant la problemàtica 

d’accés a l’habitatge, creixent aquests darrers anys. Tal i com hem comentat en el capítol 1, aquesta 

problemàtica pot ser especialment acusada en una població com Sant Feliu, on la important 

demanda de segones residències indueix una alça en els preus generals de l’habitatge. 

 

El POUM afavoreix les polítiques d’habitatge assequible amb dues mesures. D’una banda, i de 

manera general, optant, tal i com hem vist, per unes tipologies edificatòries pròpies de teixits densos 

i compactes, susceptibles d’acollir habitatge assequible (a diferència del que succeiria amb 

tipologies unifamiliars en urbanitzacions de baixa densitat, per exemple). El fet que el 95% dels 

habitatges previstos responguin a tipologies adaptades a l’habitatge social fa que pràcticament la 

totalitat dels sectors definits en el POUM puguin acollir-se a les disposicions establertes en matèria 

d’habitatge social per la Llei 10/ 2004, de modificació de la Llei 2/2002, d’urbanisme (actualment 

integrades, ambdues, en el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, 

de 26 de juliol), la qual fa en aquest camp algunes de les seves aportacions més significatives. 

D’aquesta manera, la major part dels àmbits de planejament derivat proposats pel POUM generen 

habitatge protegit i habitatge concertat. 

 

En segon lloc, el POUM preveu actuacions específiques per promoure l’habitatge social. En primer 

lloc, es defineix un sector de millora urbana, que anomenem de Sant Pol Mitjà, en la mansana 

compresa entre la carretera de Castell d’Aro i el carrer de Francesc Isgleas. Es tracta d’un àmbit que 

té prevista una ordenació en cases adossades, però el desenvolupament de la qual ha quedat 

paralitzat des de fa anys. El POUM proposa un canvi en l’ordenació de l’àmbit que permeti 

configurar millor el front urbà sobre la carretera de Castell d’Aro, i sobretot, que adopti unes 

tipologies adequades per acollir habitatge social. Es proposa que el 25% del sostre generat es 

destini a habitatge social. En segon lloc, en el sector de sòl urbanitzable de Sant Pol Més Lluny 

(SUD-03), el mateix que ordena la Porta de Gustinoi, es preveu que el 35% del sostre residencial 

generat es destini a habitatge protegit. Amb aquestes dues operacions, a més de promoure 

l’habitatge social, també es vol consolidar el conjunt del sector de Sant Pol (format per Sant Pol Mar, 

Sant Pol Interior, Sant Pol Mitjà i Sant Pol més Lluny) com una entitat urbana amb estructura i 

configuració de ciutat, més que com una juxtaposició d’urbanitzacions fragmentades. Finalment, en 

el sector de Mas Gras, situat al cor de la principal zona d’ampliació del nucli urbà compacte, també 

es preveu una major reserva d’habitatge protegit, que seria com a mínim del 30%. Globalment, el 

POUM proposa la creació de 769 habitatges protegits i de 396 habitatges concertats. 

 



 59

D’acord amb els requeriments de la Llei 10/2004, el POUM inclou una memòria social en què les 

diverses mesures adoptades per fomentar l’habitatge assequible són precisades, justificades i 

quantificades.  
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VII.5 El patrimoni històric 
 

De la mateixa manera que la riquesa ambiental i paisatgística de l’entorn natural de Sant Feliu 

constitueix un dels seus principals valors de cara a la requalificació del municipi, la riquesa del 

patrimoni històric de la ciutat és l’altre gran puntal sobre el qual cal recolzar la revitalització de Sant 

Feliu i la seva vocació cultural. El patrimoni històric de Sant Feliu està protegit i regulat pel Catàleg 

de Patrimoni aprovat el 2000. El POUM incorpora aquest Catàleg tal i com preveu la legislació 

urbanística. A més, en el marc dels treballs de redacció pel POUM, i en estreta col·laboració amb els 

serveis d’arqueologia i història del museu de Sant Feliu, el catàleg de protecció de béns 

arquitectònics d’interès ha estat ampliat. S’han inclòs uns 150 nous elements, bona part d’ells situats 

a l’Eixample decimonònic, amb la voluntat que aquest teixit, d’enorme valor patrimonial, el conservi i 

el potencií, al mateix temps que va renovant el seu parc d’habitatges. El POUM també incorpora un 

Catàleg de l’Arbrat que inclou els exemplars arboris de major interès del municipi, així com el 

Catàleg específic de masies i cases rurals.  
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VIII. LES ÀREES D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 

Tal i com s’ha emfatitzat en el capítol 1, la revitalització de Sant Feliu en els propers anys passa en 

gran part per garantir una estructura econòmica dinàmica i equilibrada. D’una banda, cal evitar que 

la manca de sòls adequats per a activitats amb uns mínims requeriments funcionals en termes 

d’espai, mobilitat i autonomia provoqui en els propers anys el tancament de nombrosos 

establiments, amb el conseqüent afebliment de la vitalitat econòmica del municipi. D’altra banda, cal 

evitar que Sant Feliu esdevingui cada vegada més una ciutat dormitori. Tal i com hem comentat en 

el capítol 1, ja actualment s’observa una important diferència entre el nombre de persones que vivint 

a Sant Feliu han d’anar a treballar a fora (el 2001 foren 3.251), i les persones que viuen fora i van a 

treballar a Sant Feliu (el 2001 foren 1.068). Si plantegem un POUM pensat per a un creixement de 

població superior a les 3.000 persones (creixement que d’altra banda està calculat en funció de 

l’increment de l’ocupació), cal que es generi també un creixement de l’activitat econòmica per evitar 

que s’accentuï el dèficit de llocs de treball a Sant Feliu, el qual pot ser causa d’una excessiva 

mobilitat obligada. És per això que entre les propostes del POUM destaquen algunes mesures 

destinades a potenciar l’activitat econòmica de la ciutat. 

 

 

VIII.1 Àrees d’activitats econòmiques urbanes 
 

En el marc d’un model de ciutat que aposta per la qualitat de l’entorn natural i urbà i de l’oferta 

cultural i de serveis, Sant Feliu pot generar o atraure en el futur noves activitats econòmiques d’alt 

valor afegit que cerquen justament emplaçaments amb un bon nivell d’infrastructures i una alta 

qualitat de vida. Es tracta del que anomenaríem activitats netes, algunes d’elles vinculades a noves 

tecnologies, que són del tot compatibles i integrables en un entorn urbà. És per això que el POUM 

defineix a l’interior del nucli urbà unes àrees específicament destinades a activitats econòmiques, on 

podrien instal·lar-se aquestes activitats productives de major valor afegit, però també activitats 

terciàries i comercials.  

 

El POUM destina integralment a àrees d’activitats econòmiques urbanes dues antigues zones 

d’indústria urbana que disposen d’unes condicions d’accessibilitat privilegiada, necessàries per fer 

front a la important mobilitat vinculada als usos proposats.  
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La més important d’aquestes àrees és la zona de Mascanada Ponent, emplaçament de la històrica 

fàbrica de suro Buscarons. Amb l’entrada en funcionament de la Ronda de Ponent, aquesta àrea no 

només tindrà una accessibilitat màxima, sinó que gaudirà d’unes condicions privilegiades de façana 

urbana (amb els efectes d’aparador que això implica) i de contacte amb l’entorn natural. L’altra peça 

definida com a àrea d’activitats econòmiques és de dimensions més reduïdes, però també presenta 

unes excel·lents condicions d’accessibilitat. Correspon a les dues mansanes de l’actual fàbrica 

Agglotap. Situada entre la plaça Alabric i l’Avinguda de les Canàries al llarg del carrer del Rufo, la 

ubicació d’aquesta peça és estratègica dins l’estructura viària de la ciutat, ja que es troba on 

convergeixen els diferents eixos longitudinals.  

 

Més enllà d’aquestes àrees específicament reservades a activitats econòmiques dins el nucli urbà, 

el POUM, en el marc d’aquest model de ciutat mixta on coexisteixen i es barregen activitats i usos 

diversos, destina també a activitats econòmiques part del sostre que es genera en àmbits d’actuació 

estratègics que inclouen també creixements residencials. Els casos més clars són els de les àrees 

de centralitat. A Cala Sants, el 26% del sostre generat correspon a activitats comercials i terciàries. 

A la Porta Nord, aquest percentatge assoleix el 40%. Igualment, en la reconversió de l’antiga peça 

industrial situada a la carretera de Girona (entre els carrers de Santa Magdalena i de R.Aixada), 

també es destina el 40% del sostre a activitats econòmiques, atès que es tracta d’un emplaçament 

especialment ben situat al llarg d’un eix, la carretera de Girona, que tot garantint una bona 

accessibilitat, adquirirà un caràcter molt més cívic amb l’entrada en funcionament de la ronda de 

Ponent. En el cas del sector SMU-10 de Tueda el percentatge de sostre destinat a activitats 

econòmiques assoleix el 30%. 

 

En total, el POUM preveu generar 85.800 m2 de sostre específicament destinat a activitats 

econòmiques integrades en el nucli urbà. 
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VIII.2 Àrees d’activitats econòmiques periurbanes 
 

Un segon tipus de sòl pensat per enfortir l’estructura econòmica de Sant Feliu serien les àrees 

d’activitats econòmiques periurbanes, situades a la perifèria del nucli urbà, però del tot articulades 

amb aquest. En aquest sentit, no es tracta de polígons del tot autònoms i dedicats exclusivament a 

activitats industrials poc compatibles amb l’entorn urbà. Ans el contrari, la seva estreta vinculació a 

la ciutat i a les seves principals artèries viàries, així com la qualitat del seu entorn, fa que aquestes 

àrees puguin acollir també activitats terciàries i comercials que cerquen aquesta qualitat ambiental i 

l’efecte aparador de la seva posició sobre les grans vies d’accés a Sant Feliu. Però a diferència de 

les àrees d’activitats econòmiques plenament urbanes, els sectors periurbans són més adequats per 

acollir també altres activitats que requereixin més espai, ja es tracti de petites activitats logístiques, 

de tallers que generin incomoditats en entorns residencials, o d’algunes fàbriques (com les del suro) 

que necessiten unes parcel·les de tamany considerable. El POUM proposa dues àrees d’activitats 

econòmiques periurbanes. 

 

El sector de Bujonis Nord (previst com a polígon industrial en el Pla General de 1985) es reordena 

per tal de preservar la totalitat del bosc d’en Rabell com un dels punts de contacte i accés des del 

nucli urbà al Parc rural de Sant Amanç. La reordenació també permet adequar la seva trama urbana 

a la topografia, així com als teixits adjacents. D’aquesta manera, es genera un sector que ofereix 

alhora unes bones condicions d’accessibilitat, d’autonomia i de disponibilitat d’espai, i unes 

excel·lents condicions d’entorn, tant urbà com natural. L’àmbit de Bujonis queda perfectament 

integrat al nucli urbà, ja que s’articula amb el centre comercial, amb la futura àrea de centralitat que 

constituirà la Porta Nord i amb el polígon industrial existent de Bujonis. Així doncs, en aquesta 

entrada de Sant Feliu, es constitueix un pol d’activitat econòmica mixta, on coexisteixen usos 

pròpiament industrials, usos comercials i terciaris, i equipaments col·lectius, a gran proximitat dels 

teixits residencials.  

 

La segona àrea d’activitats econòmiques peri-urbanes proposada en el POUM és la de Cubells. 

L’àrea de Cubells és una antiga zona agrícola, avui en dia abandonada en la seva major part, 

sorgida al llarg de la riera de Sant Pol, i enclotada entre el turó de Gustinoi i el turó d’en Ribes. A 

l’igual que succeeix amb les Bateries, Cubells és una zona que el desenvolupament de la ciutat ha 

anat encerclant. La seva principal connexió territorial, la que seguia la riera de Sant Pol, fa temps 

que ha quedat incorporada al nucli urbà amb el desenvolupament del sector de Sant Pol i de les 

urbanitzacions de Castell – Platja d’Aro. La seva connexió amb l’Ardenya també ha quedat 

urbanitzada amb el desenvolupament dels sectors de Vilartagues i la zona d’equipaments a 

l’entrada de Sant Feliu.  
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A més, tal i com queda recollit en el Pla Territorial de l’Empordà en curs de redacció, Cubells no és 

una peça que garanteixi la continuïtat de l’Ardenya amb la Vall del Ridaura, connexió que es 

produeix a través de les vessants septentrionals del carener de Pedralta i del Turó d’en Ribes. 

Resta, doncs, a preservar la connectivitat natural de Cubells amb el Turó d’en Ribes i amb el Turó 

de Gustinoi.  

 

Al mateix temps, l’àrea de Cubells es troba en aquests moments en una situació molt degradada, ja 

que s’hi han instal·lat diverses activitats fora d’ordenació, algunes de les quals (especialment 

vinculades a la construcció i als moviments de terres) han generat enormes destrosses ambientals i 

paisatgístiques. Amb l’entrada en funcionament de la Ronda Nord, Cubells s’incorporarà 

definitivament a les dinàmiques urbanes de Sant Feliu. És per això que el POUM, tal i com fa amb el 

gran parc urbà de Gustinoi, proposa integrar, en un futur, Cubells al sòl urbà de Sant Feliu, com a 

millor mesura per ordenar aquest àmbit i preservar alguns dels seus valors ambientals. 

 

El POUM proposa la implantació d’una àrea d’activitats econòmiques periurbana recolzada al llarg 

de la Ronda Nord i clarament delimitada pels principals elements territorials de Cubells: al sud, 

l’antic camí de Sant Feliu a s’Agaró, un recorregut vertebrador del parc de Gustinoi; a l’oest, el camí 

del Turó d’en Ribes, que sortint de l’interior de Vilartagues, s’enfila cap aquest promontori tot 

conservant explotacions agrícoles a banda i banda; al nord, la riera de Sant Pol, l’element generador 

i vertebrador de l’àrea de Cubells; a l’est, les explotacions agrícoles que encara es conserven al 

voltant d’alguns masos al llarg de la riera fins arribar a la carretera de Castell d’Aro. Aquest 

emplaçament de l’àrea d’activitats econòmiques preserva les àrees ambientalment més valuoses 

que resten a Cubells: la riera de Sant Pol, els conreus en pendent a banda i banda del camí del Turó 

d’en Ribes i les hortes al llarg de la riera al peu del Villar d’Aro i Mas Toi. Al mateix temps, aquestes 

àrees agrícoles constitueixen corredors ecològics que garanteixen la connexió entre el Turó de 

Gustinoi, Cubells i el Turó d’en Ribes. El desenvolupament de l’àrea d’activitats econòmiques de 

Cubells no només permetrà reubicar les activitats que actualment ocupen de forma il·legal el sòl no 

urbanitzable, sinó que assumirà la requalificació de l’espai lliure preservat, que constitueix el 57% 

del total de la superfície del sector. Finalment, l’àrea d’activitats econòmiques ofereix unes 

condicions òptimes d’accessibilitat i d’articulació al nucli urbà per al desenvolupament dels usos als 

quals es destina. En aquest sentit, l’articulació al nucli urbà a través de la Ronda Nord i de l’enllaç 

amb l’avinguda Europa es veurà reforçada amb la ubicació dels més de 11.000 m2 d’equipaments 

que aporta el sector i que poden contribuir a vincular-lo amb Vilartagues. 

 

En total, el POUM preveu generar 96.800 m2 de sostre destinat a activitats econòmiques 

periurbanes. 
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VIII.3 L’activitat hotelera 
 

Una darrera mesura del POUM relativa a l’activitat econòmica fa referència als usos hotelers. Com 

en tantes altres poblacions de la Costa Brava, a Sant Feliu de Guíxols l’activitat hotelera està patint 

una crisis en els darrers anys. A Sant Feliu, per exemple, el nombre d’hotels ha passat de 45 el 

1996 a 32 el 2002, i existeix una forta tendència a reconvertir hotels en residència. El dinamisme de 

l’activitat hotelera depèn de molts altres factors estructurants del model turístic al marge del 

planejament urbanístic, però el POUM introdueix algunes disposicions pensades per frenar una 

reconversió massiva dels hotels existents.  

 

En primer lloc, dins la normativa urbanística es creen dues categories específiques per a les 

activitats hoteleres existents. La primera d’aquestes categories afecta aquells hotels que presenten 

unes bones condicions per continuar essent competitius, i suposa el manteniment de l’activitat 

hotelera. La segona categoria inclou aquells hotels que podrien reconvertir-se a usos residencials a 

través d’un pla especial. 

 

En segon lloc, es proposen uns suplements d’edificabilitat per incentivar les activitats hoteleres. Tant 

els hotels de nova creació, com els hotels que presentessin projectes de renovació podrien 

incrementar el seu sostre d’acord amb la normativa del pla a aquest efecte.  

 

Finalment, també es proposen sectors de millora urbana que responen a necessitats de 

modernització concretes d’alguns establiments hotelers.  
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IX. QUADRES GENERALS DEL POUM 
 

 

IX.1 Classificació del sòl 
 

Les dades comparatives entre els sòls qualificats d’urbà i urbanitzable en el planejament vigent i en 

el POUM proposat mostren que es passaria de 554,5 ha a 569,7 ha, produint-se un augment de 

15,2 ha. Sobre el total del terme municipal, el sòl urbà i urbanitzable representava un 34,2% en el 

planejament vigent i passaria a constituir un 35,1% en el POUM. Per tant, en termes quantitatius el 

POUM no estén de forma considerable el sòl urbà i urbanitzable. En termes qualitatius, comparant 

els plànols de classificació del sòl vigent i proposat s’observa un canvi substancial: d’un planejament 

que encara preveia creixements dispersos i aïllats es passa a un planejament que consolida Sant 

Feliu com un nucli compacte i continu amb un perímetre clarament definit. Finalment, l’augment de 

superfície de sòl urbà i urbanitzable s’explica en gran part per la voluntat del POUM d’obtenir 

importants cessions d’espai lliure que contribueixin a establir els límits de creixement de la ciutat i 

afavoreixin la seva transició amb l’entorn natural. En l’apartat sobre reserves de sistemes es pot 

observar com els espais verds que el POUM incorpora a la ciutat (unes 53 ha), superen amb escreix 

l’increment global del sòl urbà i urbanitzable. 

 

Planejament vigent (xifres en m2) 

SÒL URBÀ  4.014.395 
SÒL URBÀ INCLÒS EN L'ÀMBIT PEIN 84.979 
TOTAL SÒL URBÀ 4.099.374 
  
SÒL URBANITZABLE AMB PP APROVAT 889.396 
SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT NO DESENVOLUPAT 211.221 
SÒL URBANITZABLE NO PROGRAMAT NO DESENVOLUPAT 344.651 
TOTAL SÒL URBANITZABLE 1.445.268 
  
TOTAL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 5.544.642 
 

POUM (xifres en m2) 

SÒL URBÀ  4.832.059
SÒL URBANITZABLE 846.663 
TOTAL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 5.696.722 

SÒL URBANITZABLE EN EL PLA DE 1985 DESCLASSIFICAT PEL POUM 263.200
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IX.2 Edificabilitats 
 

Els desenvolupaments proposats en el POUM suposarien un increment de l’edificabilitat respecte a 

la prevista en el planejament vigent de 252.047 m2 de sostre, la qual es concreta en un augment del 

nombre d’habitatges, però també en un increment del sostre destinat a activitats econòmiques.  

 

Planejament vigent (xifres en m2 de sostre) 

SOSTRE DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE AMB P.P. APROVAT 3.281.346 

SOSTRE DEL SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT NO DESENVOLUPAT 82.580 
SOSTRE DEL SÒL URBANITZABLE NO PROGRAMAT NO DESENVOLUPAT 43.416 
TOTAL SOSTRE 3.407.342 
 

POUM (xifres en m2 de sostre) 

SOSTRE DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE AMB P.P. APROVAT NO INCLÓS 
EN CAP ÀMBIT DE PLANEJAMENT DERIVAT 3.106.764 
SOSTRES DELS SMU i PA 349.913 
SOSTRE DELS SUD 202.713 
SOSTRE TOTAL 3.659.390 
 

 

 

IX.3 Habitatges 
 

El POUM proposa la creació de 3.760 habitatges. D’acord amb les xifres i paràmetres dels estudis 

sociodemogràfics realitzats per a Sant Feliu (veure annex 1), aquest volum d’habitatges correspon 

als que es necessiten per a allotjar un increment de població proper als 4.000 habitants. Per tant, el 

POUM se situa en un horitzó demogràfic que preveu que Sant Feliu assoleixi entre 24.000 i 25.000 

habitants durant el període de vigència del pla.  

 

Cal ressaltar que els habitatges directament proposats pel POUM, uns 676, només representen un 

18% del total d’habitatges pendents de desenvolupar, la qual cosa s’explica perquè encara 

quedaven pendents de desenvolupar d’acord amb les previsions del planejament vigent més de 

2.600 habitatges. De la mateixa manera, la reconversió a usos residencials d’antigues peces 

d’indústria urbana també era possible amb el planejament vigent. Al mateix temps, el POUM 

proposa prop de 1.165 habitatges assequibles, 769 de protegits i 396 de concertats. 
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Habitatges pendents de desenvolupar inclosos en àmbits de planejament derivat vigents 

HABITATGES EN SECTORS DE SÒL URBANITZABLE  1.030 
HABITATGES EN SÒL URBÀ 1.597 
TOTAL 2.627 
 

POUM 

HABITATGES PENDENTS DE DESENVOLUPAR AMB PLA APROVAT NO 
INCLOSOS EN CAP ÀMBIT DE PLANEJAMENT DERIVAT 940 

HABITATGES EN SECTORS DE SÒL URBANITZABLE 1.078 
HABITATGES EN SÒL URBÀ (SMU i PA) 1.742
TOTAL HABITATGES DE NOVA IMPLANTACIÓ 3.760

HABITATGE DE NOVA IMPLANTACIÓ GENERATS PEL POUM 676
 
HABITATGE PROTEGIT  769
HABITATGE CONCERTAT 396
TOTAL HABITATGE ASSEQUIBLE 1.165
 

 

 

IX.4 Reserves d’equipaments 
 

El POUM preveu unes reserves per a equipament de 406.904 m2. Això suposa uns estàndards en 

relació a la població estimada de 24.000 habitants de 17 m2 d’equipament per habitant. Si comptem 

una població estacional suplementària d’uns 4.000 habitants, l’estàndard d’equipament passaria a 

ser de 14,5 m2/hab. Ambdues xifres superen els estàndards que segons els paràmetres del 

ministeri de Foment correspondrien a una ciutat de les dimensions de Sant Feliu de Guíxols i que se 

situarien prop dels 10m2/hab.  

 

EQUIPAMENTS EN SÒL URBÀ I URBANITZABLE AMB P.P. APROVAT NO 
INCLÓS EN CAP ÀMBIT DE PLANEJAMENT DERIVAT 329.066
EQUIPAMENTS EN SMU I PA 32.930 
EQUIPAMENTS EN SÒL URBANITZABLE 43.768 
TOTAL EQUIPAMENTS 405.764

ESTÀNDARD SOBRE LA POBLACIÓ PERMANENT 16,9
ESTÀNDARD SOBRE CONSIDERANT LA POBLACIÓ ESTACIONAL 14,5
ESTÀNDARD DE REFERÈNCIA 10,0
Xifres en m2 
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IX.5 Reserves d’espais lliures

El POUM preveu unes reserves d’espais lliures de 136,3 ha. Respecte el planejament vigent això

suposa un increment de 39,1 ha. Els estàndards resultants d’espai lliure per habitant són de 56,8

m2/habitant, si comptem només la població permanent, i de 48,7 m2/habitant, tenint en compte la

població estacional. Aquestes xifres superen de molt els estàndards habitualment aplicats a la

majoria de ciutats espanyoles (que se situen entre els 10m2/hab utilitzat a Espanya i els 40 m2/hab

d’algunes new towns angleses o sueques). Si tenim en compte el fet que el sistema d’espais lliures

proposat en el POUM està pensat per obrir la ciutat als grans espais lliures territorials i en particular

a l’Ardenya (que corresponen a sòl no urbanitzable, i per tant, no estan comptabilitzats en aquest

quadre), aquestes dades posen de manifest que, dins de l’òptica de qualificació ambiental que

presideix aquest POUM, el treball amb l’espai lliure en constitueix un dels seus pilars fonamentals.

ESPAIS LLIURES EN SÒL URBÀ I URBANITZABLE AMB P.P. APROVAT NO
INCLÓS EN CAP ÀMBIT DE PLANEJAMENT DERIVAT 832.283
ESPAIS LLIURES EN PMU I PA 112.734
ESPAIS LLIURES EN SOL URBANITZABLE 417.667
TOTAL ESPAIS LLIURES 1.362.684

ESTÀNDARD SOBRE LA POBLACIÓ PERMANENT 56,8
ESTÀNDARD CONSIDERANT LA POBLACIÓ ESTACIONAL 48,7
ESTÀNDARDS DE REFERÈNCIA De 10 a 40
Xifres en m2

IX.6 Àmbits de planejament derivat proposats en el POUM

Paràmetres sectors de sòl urbanitzable delimitat
Superfícies Edificabilitat

Reserves sistemesSector Nom

Viari
Espai
Lliure Equip.

Sup.
Edif. Total Ín.brut Índ.net Sostre

SUD-01a Cubells 8.064 10.500 2.597 30.781 51.948 0,35 0,59 18.182
SUD-01b Cubells 7.016 87.750 7.618 35.532 152.366 0,30 1,29 46.510
SUD-02 Mas Cabanyes Nord  20.800 1.602 7.538 32.044 0,15 0,64 4.807
SUD-03 Sant Pol més Lluny 14.940 79.200 6.620 17.371 132.405 0,20 1,52 26.700
SUD-04 Vinya Miomi  11.000 977 6.555 19.531 0,10 0,30 1.953
SUD-05 Mas Cabanyes Sud  26.100 2.020 10.176 41.214 0,20 0,79 8.243
SUD-06 Santa Júlia 688 22.800 1.572 3.934 31.431 0,13 1,04 4.086
SUD-07 Gaziel 16.910 18.300 6.105 32.071 74.828 0,60 1,40 44.897
SUD-08 Mas Gras 4.253 5.671 5.671 12.760 28.355 0,60 1,33 17.013

SUD-09 Bujonis Res - Mas
Balmanya 500 24.900 1.908 8.315 38.161 0,18 0,78 6.869

SUD-10 Enamorats 4.310 1.851 2.222 10.131 18.515 0,60 1,10 11.109
SUD-11 Mas Balmanya Sud 1.489 30.750 2.481 11.962 49.629 0,08 0,33 4.000
SUD-12 Sant Amanç 817 30.900 2.334 9.500 46.675 0,16 0,80 7.600
SUD-13 Astilleros Eolo 3.208 6.840 885 6.772 17.706 0,25 0,65 4.400
SUD-14 Mas Balmanya Segons Pla Parcial aprovat

Xifres en m2
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Paràmetres sectors de millora urbana 

Superfícies Edificabilitat 
Reserves  sistemes Sector Nom 

Viari  
Espai 
Lliure Equip.

Sup. 
Edif. Total Ín.brut Índ.net  Sostre

SMU-01 Porta Nord 2.732 0 5.575 6.468 14.775 1,00 2,28 14.775
SMU-02 Quatre Arbres 3.545 4.727 3.545 11.817 23.634 1,00 2,00 23.634
SMU-03 Bujonis Nord 14.176 29.712 4.443 40.524 88.854 0,37 1,81 32.876
SMU-04 Cta. Girona / Eix. 123 1.828 914 6.277 9.142 1,00 1,46 9.142
SMU-05 Vista Alegre Nord 1.736 9.357   8.657 19.750 0,17 0,39 3.344
SMU-06 Huguet Nord 473 758 379 2.179 3.788 1,00 1,74 3.788
SMU-07 Huguet Centre 1.165 1.870 935 5.380 9.350 1,00 1,74 9.350
SMU-08 Huguet Sud 757 728 364 1.792 3.641 1,00 2,03 3.641
SMU-09 Hotel Eden Roc       957 957   0,40 383
SMU-10 Tueda 2.582 7.497 2.007 8.346 20.432 0,64 1,56 13.000
SMU-11a Buscarons 570 1.140 570 9.120 11.400 1,20 1,50 13.680
SMU-11b Mascanada Ponent 672 1.344 672 10.749 13.436 1,20 1,50 16.123
SMU-12 Institut Gaziel 2.762 3.170   6.749 12.681 1,09 2,04 13.798
SMU-13 Puig de la Rúpia 3.416 7.849   24.114 35.379 0,65 1,03 24.916
SMU-14 Accés Cementiri 2.109 2.672   4.758 9.539 1,00 2,01 9.539
SMU-15 Carretera Tossa 2.755   7.538 1.542 11.836 0,50 1,94 3.000
SMU-16 Cala Sants 6.823 4.549 2.274 31.840 45.485 1,62 2,31 73.500
SMU-17 Hotel s'Agaro Mar 1.594     3.437 5.031  1,28 4.395
SMU-19a Can Rovira I       1.292 1.292   2,00 2.584
SMU-19b Can rovira II       1.017 1.017   2,00 2.034
SMU-20 Plaça del Sol   2.000   1.207 3.207 1,25 3,31 4.000
SMU-21 Plaça del Puig   1.317   703 2.020  1,39 3,98 2.800
SMU-22 Biblioteca/SARFA   957 472 1.122 2.551 1,22 2,76 3.100
SMU-23a Jofre / Llibertat I    340   1.285 1.625   2,87 3.688
SMU-23b Jofre / Llibertat II   340   1.363 1.703   3,29 4.487
SMU-24 confluència rieres   447   790 1.237   3,67 2.900
SMU-25 Can serra 907 1.303 550 1.800 4.560 0,82 2,08 3.750
SMU-26 Mercadona   0   3.020 3.020  1,65 1,66 5.000
SMU-27 Agglotap   561 281 4.770 5.612 1,00 1,18 5.612
SMU-28 Mascanada Llevant 1.323 433 217 2.588 4.561 1,12 1,97 5.100
SMU-29 Comes - Caprabo   565   823 1.388  0,51 416
SMU-30 Carrer Rosselló   1.138   2.655 3.793 1,00 1,43 3.793
SMU-31 Carrer Bartrina 354 400   695 1.449   3,00 1.074
SMU-32 Sant Pol Mitjà 12.923 7.139 1.804 14.208 36.074  0,35 0,90 12.810
SMU-33 carrer Nàpols 115     421 536   1,91 805
SMU-34 carrer Nou St.Antoni 249 74   431 754   1.500
SMU-35 Trachsler cta Girona   329 165 1.152 1.645 1,00 1,43 1.645
SMU-36 Entorn Monestir 940   3.200 4.140  0,40 1.280
SMU-37 Rius i Calvet         3.674       
SMU-38 Josep Calzada         3.315       
SMU-39 Les Penyes   3.450   5.438 8.888 0,40 0,65 3.556
SMU-40 Cim Bateries         50.730      8.544
SMU-41 Les Vetlladores   514 514 1.029 2.058 0,97 1,94 2.000

Xifres en m2 
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Polígons d'actuació 

Nom Sup. Sostre* 
PA-01 Carrers Cadis / J.Domènech 4.262   
PA-02 Monticalvari 5.808 600 
PA-03 Hotel Barcarola 4.396 658 
PA-04 Verds bateries - carrilet 6.098 933 
PA-05 Verds bateries - cim 10.410 903 
PA-07 Vista Alegre Sud 22.795   
PA-08 Camí de la Caleta II 6.703   
PA-09 Camí de la Caleta III 7.056   
PA-10 Molí de les Forques 14.103   
PA-11 Urbanització Mariner 63.057   
PA-12 Turó del Port 8.688 1.280 
PA-14 Carrer Múrcia 3.493   
PA-15 Vinya de Sant Pol 24.636   
PA-16 Mas Toi 54.677   
PA-17 Mas Falgueres 127.528   
PA-18 Les Mimoses 10.251   
PA-19 Carrer Pecher 353   
PA-20 Casa Heller 7.997   
PA-22 Carrer Rahola 5.611   
PA-23 Hotel Bellvue 5.682   
PA-24 Joan Bordàs 5.483   
PA-25 Carrer Bruc 363   
PA-26 carrer Sant Isidre 307 724 
PA-27 Carrer Rafael Aixada 492  
PA-28 Carrer Santa Magdalena 449 700 

Xifres en m2 
* Només s’especifica el sostre que el POUM ha modificat en algun sentit. La 
resta és el que es deriva de les qualificacions existents en cada polígon.  

 
 
IX. Modificacions puntuals del planejament 
 
A continuació es llisten algunes modificacions puntuals del planejament vigent realitzades al marge 

de qualsevol àmbit de planejament derivat: 

• Ampliació del cementiri municipal 

• Qualificació com equipament de la Casa Irla (cantonada carrer Algavira / carrer Lluna) 

• Canvi de qualificació de zona 5 a zona 6 de la mansana delimitada per la carretera de 

Girona i els carrers de Joan Bordas, Hernan Cortés i Arquitecte Guitart 

• Reajusts de d’alineacions que deixaven cases afectades en diversos carrers de l’Eixample 

(carrer de les Eres, Angels Guimerà, Joan Maragall. Sant Elm...) 

• Reajust dels límits de la urbanització de Sant Amanç 

• Canvi de qualificació de 9d a 9c d’una parcel·la situada darrera del Monestir 

• Totes aquelles derivades de l’estimació d’al·legacions d’acord amb l’informe sobre 

el procés d’informació pública que el POUM ha incorporat de cara a l’Aprovació 

Provisional. 
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X. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA APLICAT PER L’AJUNTAMENT PER A 

GARANTIR L’EFECTIVITAT DELS DRETS RECONEGUTS A L’ARTICLE 8 DE LA LLEI 

2/2002, D’URBANISME 

 

D’acord amb l’article 8 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, en els processos 

urbanístics de planejament s’ha de garantir i fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i 

participació dels ciutadans i és que és clar que l’urbanisme no pot desenvolupar-se 

correctament sense la implicació del teixit social del municipi i, per aquest motiu, resulta 

transcendent posar èmfasi en la participació pública des de la fase inicial i preparatòria del 

procés de la revisió del planejament i durant tota la seva tramitació. 

 

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols sempre ha mostrat un gran interès per definir les 

polítiques públiques comptant amb la participació ciutadana i, òbviament, l’elaboració i 

tramitació de la Revisió del Pla General no ha estat una excepció. 

 

En efecte, pel que fa a la participació pública en el present document, que ha permès 

garantir els drets reconeguts a l’article 8 de la Llei 2/2002, cal tenir en compte les iniciatives 

de participació ciutadana detallades a continuació.  

 
 
Comissió de seguiment: La Comissió de seguiment està composada per representants de tots els 

grups municipals. En són membres els mateixos de la Comissió Informativa d’Urbanisme que poden 

assistir acompanyats d’un assessor. A totes les reunions han assistit els membres de l’equip 

redactor que han informat de l’evolució dels treballs i han atès els comentaris i suggeriments dels 

diferents grups representats. Les reunions celebrades han estat: 

 

- 16 d’agost de 2004 a les 17 hores. 

- 26 d’octubre de 2004 a les 10h30 hores 

- 9 de novembre de 2004 a les 10h30 hores 

- 23 de novembre de 2004 a les 10h30 hores 

- 10 de gener de 2005 a les 20h30 hores 

- 17 de gener de 2005 a les 20h15 hores 

- 24 de gener de 2005 a les 20h15 hores 
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Consell Urbanístic Assessor:  
 
En són membres tots els membres de la Comissió de Seguiment, un representant de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme i un seguit de personalitats designades per l’Alcalde i vinculades a Sant Feliu 

de Guíxols o representants d’institucions catalanes: 

 

Sr. Falcó, arquitecte, representant de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes 

Fèlix Martí Ambel, filòsof  

Joaquim Molas Batllori, escriptor 

Joan Puig i Vall, president de la Cambra de Comerç  

Pere Sala Martí, biòleg 

 

El Comitè Urbanístic Assessor s’ha reunit els 
- 28 de setembre de 2004 a les 19 hores. 

- 19 d’octubre de 2004 a les 19 hores. 

- 13 de gener de 2005 a les 19 hores 

 
A aquestes reunions, a part dels membres del Comitè i de l’equip redactor, hi ha assistit públic i han 

estat difoses en diferit per Radio Sant Feliu. 

 
 
Exposició al Monestir: 
 
Durant els mesos de novembre i desembre han estat exposats al Monestir panells amb diversa 

documentació del treballs preparatoris de la revisió del POUM i amb un fulletó explicatiu dels 

objectius, criteris i intencions generals del POUM. 

 

En el mateix espai de la exposició s’ha col·locat una bústia on s’han pogut dipositar els 

suggeriments i propostes per a la revisió. 

 

L’emplaçament d’aquesta exposició i la possibilitat de fer suggeriments s’ha divulgat mitjançant 

anunci a l’Ancora núm. 2884 de 2 de desembre i amb falques de 30 segons a Radio Sant Feliu de 

Guíxols, amb una intensitat de 4 radiacions diàries en els espais públics gratuïts posteriors a les 

notícies horàries, entre els dies 1 i 15 de desembre. 
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Pàgina web: 
 

Igualment s’ha creat un apartat a la pàgina web de l’Ajuntament per permetre fer suggeriments via 

Internet i s’ha anunciat aquesta possibilitat de la forma anteriorment expressada a través de la ràdio. 

 

 

Reunions amb entitats cíviques: 
 
El dia 13 de desembre a les 19 hores es va celebrar a la sala d’actes de la biblioteca una reunió 

amb la Cambra de Comerç, altres associacions de comerciants, d’activitats turístiques i 

associacions de veïns. Va informar el regidor d’urbanisme, Sr. Josep Amat, i l’arquitecte municipal, 

el Sr. Josep Bossacoma. La convocatòria a aquesta reunió es va realitzar per correu, deixant 

constància de la notificació personal. 

 

El dia 14 de desembre a les 19 hores es va celebrar a la mateixa sala d’actes de la biblioteca una 

reunió amb associacions sense ànim de lucre, associacions ecologistes, grups excursionistes, 

sindicats i partits polítics. Van informar el regidor d’urbanisme i l’arquitecte municipal. La 

convocatòria a aquesta reunió es va realitzar per correu, deixant constància d ela notificació 

personal. 

 

El dia 16 de desembre al Monestir a les 19 hores es va celebrar una tercera reunió informativa i de 

participació ciutadana. En aquest cas es va convidar a la gent a assistir mitjançant falques a Radio 

Sant Feliu en les que s’anunciava la invitació a assistir i el lloc i hora de celebració. Va informar 

l’equip redactor. 

 

A les reunions del dia 13, 14 i 16 de desembre també es va convocar a la gent a assistir mitjançant 

correu electrònic que es va remetre a les mateixes entitats que varen ser convocades a participar en 

el procés d’elaboració del PALS. 

 

Mitjançant aquestes diferents iniciatives, l’equip redactor ha pogut copsar les inquietuds ciutadanes 

entorn de la revisió del POUM, integrar en els treballs de redacció diversos dels suggeriments rebuts 

i fer partícip a la ciutadania de les orientacions que guiaven aquesta primera fase de la revisió. 
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Període d’informació pública 
 

Amb la presentació a l’Aprovació Inicial, la proposta de revisió del POUM va entrar en una fase 

decisiva perquè la participació ciutadana pogués acabar d’incidir en la manera com el planejament 

urbanístic pot contribuir en els propers anys a impulsar un projecte col·lectiu i de futur per a Sant 

Feliu de Guíxols. 

 

Tal i com es detalla en l’informe incorporat al POUM sobre el procés d’informació pública, s’han 

rebut 282 al·legacions, el 50% de les quals han estat estimades favorablement, i el 25,5% estimades 

parcialment. Els canvis derivats de l’estimació d’aquestes al·legacions han estat incorporats al 

POUM. El procés d’informació pública ha permès, doncs, ajustar el POUM a les demandes 

d’afectats i ciutadans en general, tot mantenint-ne els criteris, objectius i propostes.  

 

Seguint el programa de participació ciutadana, abans del Ple per a l’Aprovació Provisional del 

POUM s’ha posat a disposició dels ciutadans la documentació sotmesa a l’Aprovació Provisional 

(tant a l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament, com a través de la pàgina Web), s’ha programat un 

horari d’informació al públic específic per a consultes relatives a aquesta documentació, i s’han 

convocat reunions amb diverses associacions cíviques, així com una reunió de la Comissió de 

Seguiment amb tots els grups municipals.  
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Sant Feliu de Guíxols, Març de 2006 

 

L’equip redactor: 

 

 

 

 

 

Xavier Sust, arquitecte Miquel Martí, enginyer c.c.p. urbanista Lluís Figueras, arquitecte 


