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AGENDA 
 
El POUM de Sant Feliu de Guíxols es desenvolupa a través d’àmbits de planejament derivat 

(sectors de sòl urbanitzable, sectors de millora urbana i polígons d’actuació). La participació de la 

iniciativa privada serà clau a l’hora de desenvolupar aquests àmbits. Tot i així, en la gestió del 

POUM, l’Ajuntament tindrà mecanismes per impulsar el desenvolupament d’aquells àmbits que 

inclouen actuacions estratègiques per a implementar els objectius i directrius del POUM. En alguns 

casos, el mateix POUM precisa que el sistema d’actuació d’alguns sectors estratègics serà de 

reparcel·lació per cooperació, amb la intenció que l’Ajuntament pugui jugar un paper motor en la 

seva gestió.  

 

En aquest sentit, en termes d’agenda, el POUM distingeix aquells àmbits de planejament derivat que 

caldria desenvolupar durant el primer sexenni de desplegament del POUM per tal de garantir 

l’assoliment dels seus objectius. Aquests àmbits de desenvolupament prioritari han estat 

seleccionats i agrupats en funció de les grans línies d’actuació del POUM. 

 

ÀMBITS A DESENVOLUPAR DURANT EL SEXENNI I 
 
RONDA DE PONENT 

SUD-07 GAZIEL 

SUD-08 MAS GRAS 

SUD-10 ENAMORATS 

Amb el desenvolupament d’aquests àmbits Sant Feliu obrirà la Ronda de Ponent, un pas decisiu en 

la consecució d’un sistema d’accessibilitat perimetral que racionalitzi la mobilitat del municipi i 

permeti convertir la carretera de Girona en un dels principals passeigs cívics de la ciutat. Al mateix 

temps, entre la ronda i la ciutat, actualment una esquena del nucli urbà, es convertirà en el nou gran 

barri de Sant Feliu, creant una façana urbana que delimiti la ciutat i l’obri a l’Ardenya.  

 

NOVES CENTRALITATS 
SMU-16 CALA SANTS 

SMU-10 TUEDA 

SMU-01 PORTA NORD 

SMU-02 QUATRE ARBRES 

SMU-15 CARRETERA DE TOSSA 

SMU-25 CAN SERRA 

El desenvolupament d’aquests àmbits permetrà implementar un dels objectius fonamentals del 

POUM: dotar Sant Feliu de tres àrees de centralitat potents i estratègicament ubicades que actuïn 

com a motors de la dinamització del municipi.  
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Cala Sants, conjuntament amb la transformació del port, pot esdevenir el nou centre de Sant Feliu 

per al segle XXI. El desenvolupament del sector de Tueda també reforçarà aquesta centralitat, tot 

dotant la ciutat d’un important futur equipament a la casa Trachsler. Al seu torn, l’entrada de Sant 

Feliu des de la carretera de Girona pot configurar-se com una porta urbana potent amb usos 

comercials i lúdics. La nova arribada de la carretera de Tossa i la remodelació dels entorns del 

Monestir poden reforçar la centralitat cultural d’aquesta àrea. Aquestes actuacions inclouen la 

creació d’aparcaments a les entrades del municipi que poden reduir el tràfic a l’interior, contribuint a 

una mobilitat més sostenible. 

 
REGENERACIÓ DE CUBELLS 

SUD-01CUBELLS 

SUD-03 SANT POL MÉS LLUNY 

El desenvolupament d’aquests àmbits permetrà regenerar l’àrea de Cubells, transformant-la de la 

zona degradada i marginal que és avui en dia, en un sector amb importants valors ambientals 

(restauració de la riera de Sant Pol i de les hortes adjacents, dels corredors ecològics entre els 

turons de Gustinoi i d’en Ribes, i del camí de s’Agaró com a itinerari paisatgístic), urbans (ordenació 

de l’entrada a Sant Feliu des de Castells d’Aro com una porta d’accés al parc de Gustinoi), 

econòmics (creació de la nova àrea d’activitats econòmiques que milloraria la competitivitat de 

moltes empreses actualment mal ubicades dins el nucli urbà) i de mobilitat (amb l’obertura de la 

Ronda Nord, que completaria l’estructura viària bàsica de la ciutat i reduiria el tràfic en el front 

marítim).  

 

TRANSFORMACIÓ I MILLORA DE L’EIXAMPLE 
PMU-07 HUGUET CENTRE 

PMU-11 MASCANADA PONENT 

PMU-12 ENTORNS COL·LEGI GAZIEL 

PMU-20 PLAÇA DEL SOL 

PMU-21 PLAÇA DEL PUIG 

PMU-22 BIBLIOTECA-SARFA 

El desenvolupament d’aquests sectors permetrà endegar una transformació urbana que millori 

substancialment la qualitat urbana i ambiental de l’Eixample. Bona part d’aquests actuacions 

incidiran en l’espai públic, amb operacions d’esponjament que generaran noves places (Huguet, del 

Sol, del Puig, de la Biblioteca...), i amb la millora dels entorns de les rieres de Sant Amanç i de les 

Comes com a itineraris d’accés a l’Ardenya. Aquestes actuacions també suposen la creació 

d’aparcaments que reduiran el dèficit de places en aquest sector, contribuint a una reducció dels 

vehicles a l’espai públic. Finalment, la transformació d’algunes antigues indústries urbanes donaran 

lloc a noves àrees d’activitats econòmiques integrades en el nucli urbà i que en el futur poden 

atraure noves activitats d’alt valor afegit.  
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ACCÉS ALS PARCS TERRITORIALS 

SUD-09 BUJONIS RESIDENCIAL / MAS BALMANYA 

SUD-10 SANT AMANÇ 

SUD-11 MAS RABELL PETIT 

PA-02 MONTICALVARI 

El desenvolupament d’aquests sectors (facilitat per l’existència de convenis en tots ells) consolidarà 

com a espai lliure públic una gran franja de l’espai rural a l’oest del nucli urbà, permetent la 

regeneració d’alguns sector degradats (com el corredor ecològic del bosc d’en Rabell o la vessant 

del Turó de Sant Amanç) i la creació d’itineraris paisatgístic entre el nucli urbà i l’Ardenya, punt de 

partida de la creació del Parc rural de Ponent.  

 

El desenvolupament d’aquests àmbits estratègics prioritaris durant el primer sexenni de 

desplegament del POUM constituiria un pas decisiu cap a la consecució dels objectius de 

requalificació ambiental i revitalització socioeconòmica que sustenten el POUM.  

 

 
ACTUACIONS D’URBANITZACIÓ 
 

Paral·lelament al desenvolupament dels àmbits de planejament derivat previstos en el POUM 

l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols està duent a terme diverses actuacions d’urbanització, que 

suposen una millora substancial i imprescindible de l’espai públic, i entre les quals destaca la 

pacificació de diversos carrers del Casc Antic i de l’Eixample. L’elaboració d’un Pla de Mobilitat i 

d’Espais Lliures contribuiria a racionalitzar aquesta política de millora de l’espai públic, però des del 

POUM s’assenyalen quatre actuacions de certa envergadura que haurien de ser prioritàries en les 

propers anys: 

• Entorns i plaça del Monestir i avinguda de Juli Garreta, per pacificar-la i per qualificar-la 

d’acord amb el seu paper de centralitat cultural i principal accés al casc antic i al front 

marítim. 

• Baixada dels Guíxols, Passeig del Fortim i carrer de Colon, per crear un gran espai públic 

per a vianants de transició entre el Passeig dels Guíxols i els Jardins de Juli Garreta i la 

nova centralitat de Cala Sants, el port i el Salvament. 

• Carretera de Girona, per transformar-la en un gran passeig cívic que contribuirà 

decisivament a la revitalització de l’Eixample i articularà la Porta Nord del municipi amb el 

cor urbà de Sant Feliu. 

• Rieres de les Comes i Sant Amanç, per convertir-les en veritables itineraris per a vianants 

que potenciïn l’accés cap a l’Ardenya.   
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AVALUACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA 
 

La situació econòmica financera municipal deduïda dels estats de liquidació, compte general i 

pressupostos municipals dels darrers exercicis pressupostaris (1999-2003)1 posa de manifest les 

limitacions que té l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, com també la majoria d’administracions 

municipals, a l’hora de finançar noves inversions. La principal dificultat radica en què els ingressos 

corrents es destinen majorment al finançament de la despesa corrent necessària pel funcionament 

dels serveis municipals, trobant-se molt condicionat un possible increment d’aquests recursos 

corrents per les limitacions impositives establertes al RD legislatiu 2/2004, text refós de la llei 

reguladora de les hisendes locals.  

 

Malgrat la situació d’estalvi net positiu i del relativament baix nivell d’endeutament municipal, 

86,40% l’any 20042, la capacitat inversora municipal es troba també molt condicionada per les 

limitacions a l’endeutament de les administracions públiques establert a la llei 18/2001 d’estabilitat 

pressupostària, que en general no permet un increment de la xifra total de l’endeutament vigent en 

cada administració pública. També cal assenyalar que, actualment, l’Ajuntament de Sant Feliu de 

Guíxols no pot utilitzar el recurs tradicional d’acudir a la venda de patrimoni pel finançament de 

noves inversions degut a la no disponibilitat d’un patrimoni municipal de sòl susceptible d’alienar i 

sobretot perquè la legislació urbanística vigent, en especial la llei 2/2002 d’urbanisme de Catalunya 

(modificada per la llei 10/2004), ha incrementat les limitacions a les facultats d’alienació i disposició 

dels recursos obtinguts amb el patrimoni municipal del sòl derivat de l’execució del planejament.  

 
Malgrat l’exposat anteriorment, l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha mantingut els darrers 

exercicis un destacat nivell d’inversió3, però, encara que s’aconseguís mantenir aquest nivell en els 

propers exercicis, difícilment es pot plantejar que la inversió municipal es destini majoritàriament a 

les despeses derivades del desenvolupament de les previsions del POUM. 

 
En aquest sentit, en la redacció del POUM s’ha treballat acuradament en la definició d’uns àmbits de 

planejament derivat que integressin la totalitat de les actuacions proposades i en garantissin la seva 

viabilitat econòmica.  

                                                 
1 S’adjunten els informes de la intervenció municipal corresponents al compte general i al pressupost municipal 
de cadascun dels exercicis compresos entre l’any 1999 i 2003. 
2 Càlcul de l’informe d’intervenció inclòs en l’expedient de pressupost de 2004 incloent una nova operació de 
crèdit de 1.829.461,00€ (s’adjunta còpia de l’informe) 
3 La inversió municipal executada en el període 1999-2003 és de 19.552.722€ que dóna un mitjana anual de 
3.910.544€  (s’adjunta quadre liquidacions no consolidades 1999-2003 per capítols) 
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D’aquesta manera, els diferents sectors assumeixen operacions d’interès públic que van molt més 

enllà de les cessions i càrregues d’urbanització necessàries per al seu propi desenvolupament: 

l’obertura i urbanització de múltiples places que espongen els teixits urbans; l’obtenció i cessió 

d’algunes edificacions d’alt valor patrimonial per a ser destinades a equipaments; la realització de 

les principals infrastructures de la xarxa viària bàsica com són la ronda de Ponent i la ronda Nord; la 

construcció d’un sistema d’aparcaments per pal·liar el dèficit existent. Són exemples d’aquest esforç 

que fa el POUM per definir àmbits de planejament derivat que assumeixin actuacions de marcat 

interès col·lectiu.  

 

La inversió que a través dels diferents sectors es realitzaria en actuacions d’interès públic queda 

estimada en el quadre següent: 

 

Inversions en actuacions d’interès públic  

Ampliació i urbanització  de la xarxa viària 12.824.130 € 

Creació d’espais públics 5.298.978 € 

Acondicionament i regeneració d’espais rurals 417.504 € 

Construcció d’aparcaments suplementaris 28.088.750 € 

 

Tenint en compte els sectors definits com a prioritaris en l’agenda del POUM, les inversions en 

actuacions d’interès públic previstes durant el primer sexenni serien les següents:  

 

Inversions en actuacions d’interès públic  

Ampliació i urbanització  de la xarxa viària 12.182.925 € 

Creació d’espais públics 2.914.450 € 

Acondicionament i regeneració d’espais rurals 325.650 € 

Construcció d’aparcaments suplementaris 13.719.500 € 

 

 

El fet que els àmbits de planejament derivat assumeixin la inversió del POUM fa que l’estudi de la 

seva viabilitat econòmica sigui especialment important. En la redacció del POUM s’ha estudiat 

aquesta viabilitat financera, així com l’equilibri entre els diferents sectors.  

Per a cada sector, els factors que s’han tingut en compte a l’hora de calcular el valor residual del sòl 

ha estat els següents:  

 

Valor residual del sòl = Aprofitaments – Càrregues – Benefici  
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Els aprofitaments s’han calculat a partir de les repercussions del sòl net (un cop finalitzat el procés 

de transformació urbanística) en funció dels usos i distingint diferents nivells segons la ubicació de 

les promocions. S’han diferenciat els aprofitaments residencial, d’habitatge protegit, d’habitatge 

concertat, d’ús comercial i d’ús industrial. I en els sectors en que és d’aplicació la cessió del 10% 

d’aprofitament urbanístic (segons els articles 43 i 45 de la Llei 10/2004) aquest ha estat descomptat. 

 

Al seu torn, el concepte de càrregues inclou les despeses d’urbanització (tant de vials, com d’espais 

públic i de regeneració d’espais rurals). En el cas de sectors amb l’obligació de construir un gran 

nombre de places d’aparcaments suplementari en zones on la venta d’aquests aparcaments no està 

assegurada, el cost de construcció dels aparcaments ha estat considerat en les càrregues. En tots 

els sectors, s’ha tingut en compte un 12% del cost de la urbanització en concepte de despeses de 

gestió. També s’ha tingut en compte el dret de reallotjament dels residents en aquells sectors que 

afecten edificacions existents, així com les indemnitzacions d’aquestes edificacions i de l’eventual 

trasllat d’algunes activitats. El cost financer de l’operació s’ha calculat a partir d’un interès del 6% 

sobre dos anys (excepte en el cas de Cala Sants, on s’ha considerat una durada de l’operació de 4 

anys). 

 

El benefici considerat a estat d’un 20% de la diferència entre aprofitaments i càrregues. 

 

Els paràmetres considerats en aquests estudis de viabilitat s’indiquen en la següent taula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS URBANITZACIÓ Є/m2
Urbanització vials infrastructurals 110,00
Urbanització espais públics 65,00
Regeneració espais rurals 1,25
Enderrocs 30,00
Moviments terres 8,00
Aparcament soterrani 230,00
  
REPERCUSSIONS DEL SÒL NET 
Xalet mig 230,00
Xalet luxe 800,00
Habitatge mig 793,60
Habitatge alt 1.164,80
Habitatge protegit 198,51
Habitatge concertat 408,00
Locals en planta baixa mig 376,00
Locals en planta baixa alt 696,00
Nau industrial simple (1 planta) 135,00  
INDEMNITZACIONS Є/m2
Activitats 750,00
Habitatges bon estat 576,00
Habitatges mal estat 288,00
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Els beneficis i càrregues dels diferents sectors s’han equilibrat de manera que el valor residual del 

sòl brut es correspongui amb la situació de l’àmbit en funció en el planejament vigent: 

 

Tipus de sòl segons el planejament vigent Valor residual del sòl (€/m2) 

Sòl urbà amb aprofitament elevat > 300 

Sòl urbà amb aprofitament reduït > 200 

Sòl rústic > 50 

 

 

Finalment, cal destacar que en diversos convenis subscrits s’acorden cessions d’aprofitament a 

l’Ajuntament superiors al 10% legalment establert. Aquestes cessions suplementàries constitueixen 

un increment de la capacitat inversora municipal que permetrà ampliar les actuacions de millora de 

l’espai públic, les quals, emmarcades en un futur Pla de Mobilitat i Espais Lliures, han de constituir 

un complement a les intervencions del POUM. El valor del sòl que s’obtindria d’aquestes cessions i 

que es podria dedicar a inversions urbanístiques (a més a més de les que correspondrien al 

patrimoni de sòl i habitatge) seria aproximadament d’uns 6.000.000 €.  

 

De la mateixa manera, també cal destacar els diversos acords que l’Ajuntament de Sant Feliu està 

negociant per a la implantació al municipi d’importants equipaments i dotacions (Museu Thyssen, 

centre Cousteau, Escola de Dansa Corella...). Es tracta d’actuacions que impulsaran les dinàmiques 

de revitalització i reforçaran la vocació de capitalitat de Sant Feliu, tot suposant importants 

inversions econòmiques.  

 

 

 
 




