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MEMÒRIA 
 
A1) ASPECTES GENERALS 

 
1. Objecte 
L’objecte del present document és definir les condicions d’ordenació urbanística per 
a les diferents peces que, d’acord amb el POUM de Sant Feliu de Guíxols, 
conformaven el Sector de Millora Urbana SMU-10 “TUEDA”, atès que la seva 
ordenació va estar declarada nul·la de ple dret, per la Sala del Contenciós- 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en les sentències 
fermes en relació als recursos contenciosos núm. 261/07, núm. 262/07, núm. 268/07 
i núm. 294/07. 
És en compliment de les sentències del citat tribunal, i d’acord amb la competència 
municipal en matèria urbanística, que es proposa una nova ordenació per a la seva 
corresponent aprovació. 

 
 

2. Promoció 
Correspon a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols la promoció del present 
expedient, la redacció del qual és a càrrec de l’Àrea d’Urbanisme de l’ajuntament. 
 
 
3. Àmbit de l’actuació 
L’àmbit d’actuació del present expedient s’estén a la totalitat dels espais que 
formaven part del sector SMU-10 TUEDA, tal com figurava a la documentació del 
POUM aprovat definitivament, abans de la seva anul·lació per part del TSJC. 
 
 
4. Contingut  
La present modificació del POUM està formada pels documents següents: 
MEMÒRIA 
A1) ASPECTES GENERALS 
1. Objecte 
2. Promoció 
3. Àmbit de l’actuació 
4. Contingut  
5. Marc legal 
A2).MEMÒRIA INFORMATIVA 
6. Antecedents 
7. El procediment contenciós- administratiu 
8. Planejament vigent i/o normativa de referència 
9. Descripció de les característiques dels diferents àmbits. 
A3). MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA DE L’ORDENACIÓ 
10. Justificació de la proposta 

10.1. Aspectes generals 
10.2. Justificació del sector discontinu 

11. Descripció general de la proposta. 
12. Ordenació i solució adoptada pel SMU-10 TUEDA. 

12.1. Definició del sector.  
12.2. Descripció general i criteris d’ordenació 
12.3. Condicions d’ordenació 
12.4. Paràmetres urbanístics 
12.5. Reserves d’espais per a sistemes 
12.6. Reserves per a habitatges de protecció pública 
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12.7. Cessió de sòl amb aprofitament 
12.8. Quadre de característiques numèriques 
12.9 Condicions d’execució en relació al SMU-10 
12.10. Condicions relatives a l’ordenació del SMU-10 
12.11. Condicions relatives a la urbanització del SMU-10 
12.12. Altres disposicions a tenir en compte 

A4). MEMÒRIA AMBIENTAL 
A5) MEMÒRIA SOCIAL 
A6) MEMÒRIA ECONÒMICA 

1. INTRODUCCIÓ 
2. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA. 
3. AVALUACIÓ ECONÒMICA 

 
NORMATIVA URBANÍSTICA 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Art. 1. Àmbit. 
Art.2. Contingut. 
Art.3. Caràcter 

TÍTOL II. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES 
Art. 4. Modificació de la Disposició Transitòria Segona 
Art. 5. Modificació de l’article 198 de les NNUU del POUM 

 
PLÀNOLS 

PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 
PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

 
 
5. Marc legal 
El marc legal de referència és el DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 
2010), amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer 
En el mateix sentit, és d’aplicació DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.(DOGC núm. 4682, de 24 de juliol de 
2006). 
 
El present document es redacta per tal de donar compliment a les sentències fermes 
emeses per la Secció 3ª de la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en relació a diferents recursos presentats contra 
l’aprovació definitiva del POUM de Sant Feliu de Guíxols, que, estimant parcialment 
aquells recursos, van declarar la nul·litat de ple dret de l’ordenació del SMU-10 
“TUEDA” continguda al POUM, a la vegada que ordenaven a l’administració 
demandada (Generalitat -Departament de  Territori i Sostenibilitat- i Ajuntament de 
Sant Feliu), l’aprovació d’una nova ordenació urbanística pels àmbits afectats. 
Per tant, aquest expedient no és una modificació del vigent POUM que, en aquest 
sector, ha estat declarat nul de ple dret ni, tampoc, és cap modificació del 
planejament anterior que quedaria ara com a planejament de referència; pel contrari, 
cal considerar s’interpreta que estaríem pròpiament en un procés equivalent al d’una 
revisió de planejament, si bé, imitada estrictament a l’àmbit del SMU-10 que preveia 
el POUM. 
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A2).MEMÒRIA INFORMATIVA 

 
6. Antecedents 
Per tal de tenir la màxima informació, val la pena aprofundir en els antecedents de 
l’ordenació urbanística d’aquest sector: 
 
Planejament anterior al POUM 
Abans de l’aprovació del POUM, el planejament vigent a Sant Feliu de Guíxols era el 
Pla General de 1985 (amb el text refós de 1999). 
De les cinc peces que conformen l’actual àmbit del SMU-10, el Pla General 
considerava la illa central, al carrer Bourg de Péage, com a zona d’indústria urbana 
(Clau 15A), amb una edificabilitat neta de 1m2st/ m2s, i la incloïa dins un polígon 
d’actuació U.A.-7.2. 
Per aquesta zona, el PG preveia que, mitjançant un Pla Especial de Reforma Interior 
(PERI) es podria transformar en ús residencial o altres usos permesos, mantenint 
l’edificabilitat bruta (per la zona) d’1m2st/m2s, i amb una reserva d’espai públic del 
30% de la superfície de la illa. 
Pel que fa a la resta de peces de l’actual SMU-10, les dues peces de l’entorn del 
Camí de la Caleta es consideraven com espais lliures, amb complement de vialitat, 
mentre que no hi havia cap afectació expressa per la Casa Traschler, que tenia la 
qualificació d’eixample atesa la seva situació urbana, ni per la casa de la carretera 
de Palamós que quedava fora del sistema viari. 
 
El procés de confecció del POUM 
A l’aprovació inicial del POUM i, per tant, en el document sotmès a exposició pública, 
el SMU-Tueda que s’hi delimitava era coincident amb l’anterior UA-7.2. i amb la illa 
a) de la versió definitivament aprovada del POUM. 
Les condicions urbanístiques establertes fixaven un índex d’edificabilitat brut 
d’1m2st/m2s i unes cessions per a espais lliures i equipaments del 10% de la 
superfície de l’àmbit, apart de la vialitat indicada als plànols i establien com a ús 
previst el d’activitats econòmiques -industrials netes, compatibles amb els habitatges 
de l’entorn, terciàries o comercials- quedant expressament exclòs l’ús residencial. 
 
En el procés d’informació pública del POUM, per part de diferents propietaris del 
sector (Srs. Masó, Comercial Metropol, SL i Antonio Mateos) es va demanar que fos 
admès l’ús residencial compatible, retornant, en part, a les previsions que feia 
l’anterior Pla General. 
 
L’ordenació del POUM. 
A l’informe de les al·legacions i en la corresponent proposta de resolució es 
justificava el perquè de la consideració inicial del sector per usos d’activitats 
econòmiques i, acceptant en part la petició formulada, s’admetia l’ús residencial si bé 
s’establia, com a contrapartida, la seva transformació en un sector discontinu per la 
incorporació de diferents espais de cessió. 
El document aprovat provisionalment, i desprès definitivament, va recollir la nova 
ordenació com un sector discontinu, format per cinc àmbits, amb l’ús residencial tal 
com s’havia proposat a l’informe de les al·legacions. Al mateix temps, s’establia un 
sostre de 13.000m2st (equivalent a una edificabilitat bruta en tot el sector de 
0,64m2st/m2s aproximadament). 
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Comparació 
Als efectes de poder tenir una visió general, i malgrat sigui un exercici parcial, ja que 
no té en compte tots els aspectes, s’adjunta el següent esquema comparatiu de com 
han variat les condicions d’ordenació en aquest sector. 
 

Pla General 1988/ 1999 Àmbit: illa C/Bourg de Péage 
 sostre resultant: 9.767m2st (1m2st/m2s) 
 ús: industrial, magatzem, aparcament 
 mitjançant un PERI es pot transformar en 

residencial: edificabilitat 1m2st/m2s 
espai públic, cessió del 30% 

 
Aprovació inicial POUM;  Àmbit: illa C/Bourg de Péage 
 sostre resultant: 9.767m2st (1m2st/m2s) 
 ús:activitats econòmiques (industrials netes, 

compatibles amb els habitatges de l’entorn, 
terciàries o comercials) 
queda expressament exclòs l’ús residencial. 

 cessions: viari i 10% per espais lliures i equipam. 
 

Aprovació definitiva del POUM; Sector discontinu: Àmbit: illa C/Bourg de Péage i 
quatre àrees més. 

 sostre resultant: 13.000m2st 
 
 

ús: residencial (70%): 9.100m2st (un 30% del 
sostre reserva d’habitatge de protecció pública)  
altres usos compatibles (30%): 3.900m2st 

 cessions: viari , espais lliures (36,7%) i 
equipaments (9,8%) 

 
 
7. El procediment contenciós- administratiu 
Aspectes previs 
Contra l’aprovació definitiva del POUM de data 20 d’abril de 2006, es van presentar 
diferents recursos d’alçada per part de propietaris inclosos a l’àmbit del SMU-10; 
posteriorment, atesa la denegació tàcita d’aquests recursos, es van presentar, per 
part de Rehabil-Art, SL, de Comercial Metropol, SL , de Martí, Gerad i Sara Masó 
Ribas i de Mercedes Alwina Teresa Ott i Eugen ott-Trachsler, els corresponents 
contenciosos administratius davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
l’argument i el contingut dels quals era semblant. 
 
Sentències 
En relació als diferents recursos - Comercial Metropol SL, (recurs 2007/ 261), Martí, 
Gerad i Sara Masó Ribas (recurs 2007/262), Mercedes Alwina Teresa Ott i Eugen 
ott-Trachsler (recurs 2007/ 262) i Rehabil-Art SL (recurs 2007/ 294)- la Secció 3ª de 
la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
va emetre les respectives sentències que van esdevenir fermes entre els mesos 
d’octubre i novembre, havent-se publicat les respectives resolucions al DOGC. 
Les sentències, apart d’altres qüestions puntuals que no fan referència a aquest 
sector, són coincidents i estimen parcialment els recursos presentats, declarant la 
nul·litat de ple dret de l’ordenació continguda al POUM referida al SMU-10 “TUEDA”, 
a la vegada que ordenen a l’administració demandada (Generalitat -Departament de  
Territori i Sostenibilitat- i Ajuntament de Sant Feliu), l’aprovació d’una nova ordenació 
urbanística del SMU establint un termini de quatre mesos, a comptar des de la seva 
fermesa,  per a la seva acreditació davant el tribunal.  
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Aquestes sentències no fixen cap criteri respecte de la nova ordenació urbanística 
que obliguen a establir pel conjunt de l’àmbit del SMU-10; per tant, l’abast de la nova 
ordenació no queda limitat a un o altre aspecte concret, sinó que ha d’afectar a la 
totalitat de les determinacions del planejament (àmbit, qualificacions, aprofitaments, 
cessions, ....), amb plena llibertat de l’administració en aplicació de les competències 
que els hi són pròpies en matèria urbanística. 
 
 
8. Planejament vigent i/o normativa de referència 
El POUM de 2006 
Actualment, el planejament vigent al municipi és el Pla d’Ordenació Urbanístic 
Municipal (POUM)  aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona en data de 20 d’abril de 2006 (DOGC núm. 4678, de 18/97/2006). 
Les previsions del POUM, pel que fa al SMU-10 TUEDA, queden recollides a la 
memòria del Pla i, més concretament, a la seva Agenda quan, a l’establir les 
prioritats d’actuació, inclou aquest sector dins l’estratègia general del que anomena 
Noves Centralitats.  
Per aquests àmbits es diu: 

“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. 
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”. 

 
El Sector Tueda estava considerat en el POUM, abans que les sentències 
esmentades en aquesta memòria deixés sense efecte la seva ordenació, com un 
Sector de Millora Urbana (SMU) i, per tant, subjecte a un desenvolupament posterior 
tal com es preveu als articles 18 i 198 de les NNUU. 
Es tractava d’un sector discontinu, format per cinc àmbits independents:  

• Tueda a): inclou major part d’una illa de l’eixample de Tueda, ocupada en part 
per unes instal·lacions de caràcter industrial.  

• Tueda b) i Tueda c): són dues peces de sistema d’espais lliures, situades al 
entorn del Camí de la Caleta i carrers propers. 

• Tueda d): inclou una edificació parcialment afectada per vialitat, situada a la 
carretera de Palamós. 

• Tueda e): es tracta de la casa Tachsler i la finca veïna, al carrer de l’Hospital, 
afectades per la seva qualificació com a sistema d’equipaments. 

L’aprofitament urbanístic es localitzava exclusivament a la peca a), mentre que les 
altres peces es destinaven als sistemes públics previstos al POUM. 
 
 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

P.O.U.M. SMU-10 TUEDA 6

 
Les determinacions específiques del POUM per aquest àmbit quedaven fixades a 
l’article 198 de les seves Normes Urbanístiques, tal com es transcriu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En els plànols d’informació del present expedient queden reflectides les previsions 
del POUM anul·lat pel que fa als diferents àmbits, a les delimitacions dels sub- 
sectors i a les corresponents qualificacions. 
 
 
El PLA GENERAL de 1985 (text refós de 1999). 
Les sentències esmentades a la present memòria anul·len el POUM-2006 pel que fa 
a les previsions en relació al sector SMU-10 TUEDA. En conseqüència, pels 
diferents àmbits que conformaven aquest sector, deixaria de regir el POUM i, en 
aquest sentit, caldria considerar com a planejament vigent el Pla General de 1988  
(text refós de 1999, amb les seves modificacions successives). 
 

SMU-10 a,b,c,d,e Tueda 

Objectius: 
Crear una àrea de nova centralitat on es combinin els usos residencials, d’activitats 
econòmiques i d’equipaments. El sector contribueix a obtenir les cessions pendents en 
l’àmbit del Camí de la Caleta, així com la casa Trachsler per tal de destinar-la a un ús 
d’equipament. 
Paràmetres urbanístics:  

−−−− Superfície total de l’àmbit: 20.432 m2. 

−−−− Índex brut d’edificabilitat: 0,64 m2st/m2 

−−−− Usos: El 70% del sostre es podrà destinar a usos residencials. El 30% restant del sostre 
es podrà destinar a altres usos compatibles amb el residencial.  

−−−− Densitat d’habitatges: 50 hab/Ha 

−−−− Nombre d’habitatges edificables: Un habitatge per cada 100 m2 de sostre destinat a 
habitatge lliure. Un habitatge per cada 70 m2 de sostre acollit a règim de protecció 
oficial o altres mesures d’estímul d’habitatge assequible.  

−−−− Habitatges acollits a règim de protecció oficial: Com a mínim, el 20% del sostre 
destinat a habitatge. Habitatges acollits a altres mesures d’estímul de l’habitatge 
assequible: com a mínim, el 10% del sostre destinat a habitatge 

−−−− Reserves i cessions de sòl per a sistemes: El sòls indicats com a viari en els plànols 
d’ordenació (aprox. 2.725). Com a mínim, se cediran 7.500 m2 per a espais lliures (el 
36,7% de la superfície total de l’àmbit) i 2.000 m2 per equipaments el 9,8% de 
l’àmbit.  

−−−− Cessió de sòl amb aprofitament: el corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic 
de l’àmbit. 

−−−− Sistema d’actuació: Reparcel·lació modalitat compensació. Si en un termini d’1 any el 
desenvolupament del sector no ha començat, la modalitat del sistema passarà a ser 
la de cooperació. 

−−−− Classificació del sòl: urbà no consolidat 

−−−− Altres disposicions: 
a) L’ordenació del sub- àmbit situat sota la Ronda Joan Casas garantirà una clara 

separació dels usos d’activitats econòmiques i dels usos residencials per facilitar-
ne la coexistència. 

b) L’ordenació preveurà una connexió entre la plaça de Miquel Murlà i la Ronda 
Joan Casas que es pugui prolongar cap al turó de Santa Júlia. En aquest sentit, 
del total de sòls de cessions, 1.500 m2 s’ubicaran en el sub- àmbit situat sota la 
ronda Joan Casas per ser destinats a espais lliures i/o equipaments. 
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D’acord amb aquest criteri, i tal com queda reflectit en els plànols d’informació, els 
diferents àmbits considerats tenien la següent consideració en el Pla General: 

• Tueda a): aquest àmbit es correspon directament amb la delimitació de la 
unitat d’actuació UA-7.2 del Pla General. 

• Tueda b) i Tueda c): les qualificacions de l’anterior Pla General són les 
mateixes que en el POUM que, únicament, va afegir-hi la delimitació dels 
respectius sub- sectors. 

• Tueda d): aquesta casa no quedava afectada al Pla General. i estava inclosa 
en la seva totalitat en la zona Apartaments i hotels (Clau 12b). 

• Tueda e): la casa Tachsler no quedava afectada pel Pla General. La seva 
qualificació era com a zona Eixample decimonònic (Clau 5b). 

 
 
9. Descripció de les característiques dels diferent s àmbits. 
Àmbit a) 
La illa està ocupada parcialment per les instal·lacions industrials de l’empresa 
Comercial Metropol SL, que hi exerceix actualment la seva activitat econòmica; 
Les determinacions anul·lades del POUM preveien que, en aquest àmbit, un 30% del 
sostre resultant es destinés a activitats econòmiques compatibles amb l’ús 
residencial;  malgrat aquesta previsió, però, la previsió del planejament, recollida 
també en els estudis econòmics i de viabilitat que s’havien elaborat, contemplaven 
l’enderroc de les instal·lacions existents i la indemnització de l’activitat. 
A la part no edificada de la illa s’hi troba encara la xemeneia d’una antiga instal·lació 
industrial; el manteniment d’aquest vestigi i la seva incorporació a la nova ordenació 
que es preveu en aquest expedient es proposen com una hipòtesi no normativa a 
tenir en compte en la redacció del futur Pla de Millora Urbana (PMU). 
Segons les dades municipals, l’estructura de la propietat d’aquest àmbit està 
formada per cinc finques cadastrals que s’hi inclouen totalment. 
 

    
Vista aèria de l’àmbit a) i visió des del lateral de la Plaça Miquel Murlà, amb les naus on s’hi localitza 
l’actual activitat econòmica. 
 
Àmbit b) 
Aquest àmbit permet completar les previsions dels espais lliures i de la vialitat en 
aquesta àrea del municipi, al costat de Sant Pol. La seva ordenació, tant pel que fa a 
la vialitat com a l’espai lliure, prové d’una modificació puntal del Pla General de 
1988/1999. 
La continuació del Carrer Salvador Dalí (i del C/Joan Miró), fins enllaçar amb el 
Carrer Nicolau Mates i el C/Pere Màrtir Estrada, permetrà una millora en 
l’accessibilitat al Passeig de Sant Pol; la incorporació com espai públic dels terrenys 
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resultants entre aquesta vialitat i les parcel·les ja edificades, permetrà completar el 
parc urbà que ja existeix al costat de la carretera de Palamós. 
Actualment es tracta de terrenys sense un ús específic, apart de l’ocupació parcial 
com espai agrícola i com àrea d’aparcament. 
La delimitació de l’àmbit b) prevista en el POUM incloïa, apart dels terrenys destinats 
a vials i espai lliure pendents d’obtenció, part de carrers actualment existents. 
Segons les dades municipals, l’estructura de la propietat d’aquest àmbit està 
formada per tres finques cadastrals; dues de les quals s’hi inclouen totalment i una 
altre només parcialment. 
 

   
Vista aèria de l’àmbit b) i visió parcial de l’espai lliure previst al Camí de la Caleta, cantonada amb el 
carrer Pere Màrtir Estrada. 
 
Àmbit c) 
Aquest àmbit, situat a la cantonada entre el Camí de la Caleta i el Carrer Pere Màrtir 
Estrada, prové també de les previsions d’anteriors planejaments que ja establien la 
seva consideració com espai lliure. El POUM preveu també la formació d’un camí 
que separaria aquesta peça de la part que s’inclou al polígon d’actuació PA-09. 
Actualment es tracta de terrenys sense un ús específic. 
La delimitació de l’àmbit c) prevista en el POUM incloïa, apart dels terrenys destinats 
al camí i l’ espai lliure pendents d’obtenció, un tram important del Camí de la Caleta, 
fins arribar a la Carretera de Palamós. 
Segons les dades municipals, l’estructura de la propietat d’aquest àmbit està 
formada per una única finca cadastral que només hi queda parcialment inclosa. 

   
Vista aèria de l’àmbit c) i visió parcial de l’ampliació de l’espai lliure prevista al POUM. 
 
Àmbit d) 
Seguint la proposta, ara anul·lada, del POUM aquest àmbit contempla la totalitat 
d’una casa situada a la Carretera de Palamós, localitzada a la finca situada al nord 
de la cantonada entre aquesta carretera i el Camí de la Caleta.; es tracta d’una 
edificació de planta baixa, d’uns 100m2 de superfície construïda. 
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El POUM preveu l’afectació parcial d’aquesta casa per a la regularització de 
l’alineació de la vorera est de la carretera de Palamós. Tanmateix, la delimitació de 
l’àmbit d) prevista en el POUM, ara anul·lat en aquest sector, incloïa la totalitat de la 
casa. 
Segons les dades municipals, l’estructura de la propietat d’aquest àmbit està 
formada per una única finca cadastral que només hi queda parcialment inclosa. 

  
Vista aèria de l’àmbit d) i visió de la casa parcialment afectada des de la carretera de Palamós. 
 
Àmbit e) 
El POUM proposava l’afectació de la finca de la casa Trachsler i el seu jardí per al 
seu ús com equipaments en atenció a la seva situació al costat de l’antic Hospital i a 
la previsió, en el moment de l’elaboració del planejament, de formació d’un gran 
equipament. 
Es tracta d’un edifici catalogat en el vigent catàleg annex al POUM. 
Segons les dades municipals, l’estructura de la propietat d’aquest àmbit està 
formada per dues finques cadastrals, la casa Trachsler, pròpiament dita i la casa 
contigua del carrer de l’Hospital. 
 

   
Vista aèria de l’àmbit e) i visió de la casa Trachsler, des del jardi de la part posterior. 
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A3). MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA DE L’ORDENACIÓ 
 
 
10. Justificació de la proposta 
 
10.1. Aspectes generals 
En relació a la fica de Casa Tachsler i edifici contigu (Àmbit e)). 

En aquests moments, ha decaigut l’interès públic que justificava la seva 
consideració com a equipament i, per tant, que obligava a la seva adquisició. 
Cal tenir present que, en el moment de redactar-se el POUM,  es preveia la 
formació d’un equipament cultural (museu Tyssen) a l’antic Hospital i es 
considerava necessari incloure-hi la casa Tachsler i la finca veïna, situades al 
costat de l’immoble municipal. 
Atès que per a l’equipament esmentat s’ha descartat la ubicació a l’antic 
Hospital, ha deixat de requerir-se la consideració d’aquestes finques com a 
sistema; per tant, correspon donar-li el tractament urbanístic adequat, tenint 
en compte la catalogació de la casa Tachsler i la necessitat de preservar el 
seu caràcter i presència urbanes. 

En relació a la casa de la Carretera de Palamós (Àmbit d)). 
Pel que fa a aquesta casa, afectada parcialment per l’alineació viària de la 
carretera i la seva vorera, es considera necessari mantenir l’afectació de 
l’alineació, per tal de garantir la continuïtat d’una vorera de mides i condicions 
adequades. 
Per les característiques de l’afectació, no es planteja la seva inclusió en cap 
àmbit de gestió,  havent-se de considerar, quan es doni el cas, com una 
actuació aïllada en sòl urbà. 
Transitòriament, caldrà tenir la consideració com un edifici parcialment fora 
d’ordenació, aplicant-li les determinacions previstes en aquests casos al 
POUM, a la legislació urbanística i a la legislació de carreteres. 

En relació a l’espai lliure del Camí de la Caleta (Àmbit c)).. 
Pel que fa a aquest àmbit previst bàsicament com espai lliure, es proposa 
mantenir la seva qualificació i ordenació segons les previsions de l’anterior Pla 
general (coincidents amb les del POUM-06).  

 
Pel que fa als dos àmbits restants es planteja la seva inclusió en un mateix sector de 
sòl urbà no consolidat, amb característiques de sector discontinu i es proposa 
mantenir la qualificació i ordenació com a sistemes urbanístics, bàsicament com 
espai lliure, pel que fa a la peça situada al Camí de la Caleta, i definir les condicions 
d’edificació, amb usos prioritaris residencials i d’activitats econòmiques compatibles, 
pel que fa a la illa del carrer Bourg de Péage,. 
 
En relació a l’espai lliure dels carrers Salvador Dalí i Nicolau Mates (Àmbit b)). 

Pel que fa a aquest àmbit previst com espai lliure i, en part, com a vialitat que 
complementaria els carrers existents en aquesta àrea de Sant Pol es proposa 
mantenir la seva qualificació segons les previsions de l’anterior Pla general 
(coincidents amb les del POUM-06). Als efectes del present expedient, es 
proposa la seva inclusió en el no Sector de Millora Urbana SMU-10*1. 

                                                           
1
 La referència SMU-10* es refereix al nou àmbit del sector de millora urbana que resulta del present expedient 

per diferenciar-lo del SMU-10 que es correspon al que ha estat anul·lat per les sentències del TSJC. 
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En relació a la illa del Carrer Bourg de Péage (Àmbit a)). 
Es proposa la seva consideració com espai edificable, amb usos prioritaris 
residencials i amb un percentatge per activitats econòmiques compatibles 
amb l’ús residencial. Atenent a la seva situació urbana, apart dels paràmetres 
urbanístics, es defineixen també les condicions d’ordenació de les edificacions 
futures. Als efectes del present expedient, es proposa la seva inclusió en el 
nou Sector de Millora Urbana SMU-10*.. 
 

10.2. Justificació del sector discontinu 
La inclusió de sistemes urbanístics en sectors o polígons d'actuació als efectes de 
llur gestió, està prevista a la legislació urbanística mantenint la classificació que 
correspongui, en aquest cas com a sòl urbà, i formant part integrant del sector i, per 
tant, amb aplicació dels índexs d'edificabilitat bruta, els usos i les densitats a la 
superfície total de cada sector. 
D’altre banda, la legislació urbanística vigent contempla la possibilitat de definir 
polígons o sectors de pla de millora urbana que siguin físicament discontinus; 
correspon específicament al pla d’ordenació urbanística municipal la concreció 
d’aquests sectors. 
 
 
11. Descripció general de la proposta. 
 
Proposta 1: Excloure la Casa Trachsler i la finca c ontigua del carrer Hospital 
del sistema d’equipaments públics i de l’àmbit del SMU-10, donant-li la 
qualificació urbanística adequada. 

D’acord amb els criteris generals exposats als punts anteriors, es proposa 
excloure la finca de la Casa Trachsler i la finca contigua del carrer Hospital del 
sistema d’equipaments públics i integrar-la en el sòl urbà consolidat de 
l’Eixample decimonònic, amb la clau 5b. 
Cal tenir en compte, però, que la casa Trachsler està inclosa al Catàleg de 
Béns a Protegir del POUM, tant pel que fa a l’edificació pròpiament dita, dins 
l’apartat d’edificis i elements d’interès arquitectònic (fitxa E-233a), com pel que 
fa a elements del seu jardí, incorporats al catàleg d’arbres i plantes a protegir 
(fitxes núm. 134 i 137).  
És per aquests motius que en aquest expedient s’estableix l’ordenació 
concreta de l‘espai no edificat de la finca, fent compatible la protecció dels 
béns catalogats amb un nou aprofitament urbanístic. 
 

Proposta 2: Excloure la casa de la Carretera de Pal amós de l’àmbit del SMU-10, 
mantenint-ne l’afectació parcial pel sistema viari.  

D’acord amb els criteris generals exposats als punts anteriors, es proposa 
mantenir l’afectació parcial de la casa de la carretera de Palamós i considerar 
la part no afectada dins el sòl urbà consolidat, amb la qualificació de Zona 
d’apartaments, Sub- zona. Clau 12.b; així mateix, es deixa sense efecte la seva 
inclusió en un àmbit de planejament derivat i de gestió. 
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Proposta 3: Excloure l’espai lliure del Camí de la Caleta, així com el tram 
corresponent d’aquest camí, de l’àmbit del SMU-10, mantenint-ne la 
qualificació del sòl prevista. 

D’acord amb els criteris generals exposats als punts anteriors, es proposa 
mantenir la qualificació i ordenació de la peça d’espai lliure situada a la 
cantonada entre el Camí de la Caleta i el Carrer Pere Màrtir Estrada; així mateix, es 
deixa sense efecte la seva inclusió, juntament amb un tram del Camí de la Caleta, en 
un àmbit de planejament derivat i de gestió. 
 

Proposta 4: Definir un nou àmbit Sector de Millora Urbana (SMU-10) TUEDA, 
amb els seus corresponents paràmetres urbanístics 

D’acord amb els criteris generals exposats als punts anteriors, es proposa la 
formació d’un sector discontinu format per dos àmbits: 
Àmbit a): illa situada a l’eixample Tueda, que afronta amb el carrer Bourg de 
Péage, on es localitzaran els aprofitaments previstos al POUM. 
Àmbit b). peça d’espai lliure situada a la cantonada entre el Camí de la Caleta i el 
Carrer Pere Màrtir Estrada. 
 
 

12. Ordenació i solució adoptada pel SMU-10 TUEDA. 
 
12.1. Definició del sector.  
El nou Sector de Millora Urbana SMU-10* TUEDA, és un sector discontinu, format 
per dos àmbits independents als afectes de la gestió dels sistemes previstos al 
POUM, està subjecte a un desenvolupament posterior tal com es preveu als articles 
18 i 198 de les NNUU. La superfície total del sector és de 14.764,53m2. 
Els dos àmbits que conformen el sector, són: 

• Tueda a): inclou major part d’una illa de l’eixample de Tueda, ocupada en part 
per unes instal·lacions de caràcter industrial. La seva superfície és de 
10.686,87m2. 

• Tueda b): és una peça del sistema d’espais lliures i vialitat, situada entre els 
carrers Salvador Dalí i Joan Miró, fins enllaçar amb els carrers Nicolau Mates i 
Pere Màrtir Estrada. La seva superfície és de 4.077,66m2. 

L’aprofitament urbanístic previst en el present sector es localitzarà exclusivament a 
l’àmbit a), mentre que l’àmbit b) es destinarà al sistema d’espais públics i vials 
previstos al POUM. 
 
12.2. Descripció general i criteris d’ordenació 
L’àmbit a) del sector el configura la part occidental d’una illa de l’eixample Tueda; els 
seus límits són: al sud, el carrer Bourg de Péage, a l’oest, el carrer de Gravina, al 
nord- oest, la perllongació del carrer Fortuny i al nord,  la ronda de Joan Cases que 
té un traçat seguint una directiu corba. Per la banda est, el límit de l’àmbit està definit 
per les finques i edificacions que completen la illa, situades al llarg del carrer Bourg 
de Péage. 
Aquesta peça presenta un desnivell important entre els carrer Bourg de Péage i la 
ronda de Joan Cases que, en un punt central de la illa, arriba quasi bé als 11 metres 
de diferència. 
Aquestes circumstàncies i la mateixa topografia de la illa, aconsellen plantejar les 
futures edificacions situades en relació a les alineacions del carrers de cotes 
inferiors, el carrer Bourg de Péage i el carrer de Gravina, tot reservant l’àrea de cota 
més elevada de la illa per a la localització dels espais lliures; d’aquesta manera es 
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preservaria l’obertura visual de la ronda que, d’altra banda, caldria també afavorir 
limitant les alçades dels futurs edificis a construir i plantejant la seva discontinuïtat, 
evitant així la formació d’una pantalla continua i facilitant la seva adaptació a la 
rasant del carrer Bourg de Péage. 
 
12.3. Condicions d’ordenació 
Alineacions 

Tal com es determina al POUM per a les altres illes situades al nord del carrer 
de Gravina, i per tal de millorar la seva actual secció, es preveu una reculada 
de tres metres de l’alineació est d’aquest carrer a la qual hauran d’ajustar-se 
les futures edificacions que s’hi construeixin. 
De manera paral·lela, atenent al caràcter del tram central del carrer Bourg de 
Péage, a la singularitat de la Plaça Miquel Murlà amb la qual afronta i al 
conjunt dels equipaments urbans que s’hi localitzen a l’entorn, es proposa 
també una major amplada de la futura vorera i, amb aquesta finalitat, es 
preveu també una reculada de tres metres de l’alineació nord d’aquest carrer 
a la qual hauran d’ajustar-se les futures edificacions. 
Finalment, per tal de facilitar una connexió entre el carrer Bourg de Péage i la 
ronda Joan Casas, tenint present l’entorn de la plaça Miquel Murlà, i, a la 
vegada, per tal de separar l’ordenació d’aquesta illa respecte els edificis de la 
banda est seguint el mateix carrer,  es preveu la formació d’un passatge a 
l’extrem est de la illa amb una amplada de cinc metres. Les futures 
edificacions, mantindran a més una reculada de cinc metres respecte 
l’alineació oest d’aquest passatge. 

Edificacions 
Les edificacions resultants seguiran les alineacions establertes als punts 
anteriors i, tal com s’apuntava anteriorment, i als efectes de facilitar l’obertura 
visual i, si s’escau, la penetració a l’interior de la illa, es plantejaran formant 
peces separades de manera que cap d’elles puguin superar una llargada 
màxima de 78metres. 
L’alçada de les edificacions serà de PB+2PP, excepte en el tram d’edificació 
que afronti amb la plaça de Miquel Murlà, que podrà ser de PB+3PP. 

 
12.4. Paràmetres urbanístics 

Edificabilitat 
L’edificabilitat prevista pel conjunt del sector és de 0,64m2st/m2 sòl; aquest 
paràmetre manté el que es plantejava al POUM anul·lat. 
D’acord amb aquest coeficient, el sostre edificable és de 9.449,30m2st. 
Densitat 
La densitat bruta és de 50habitatges/ha, que comporten un total de 
74habitatges. 
Usos 
El 70% del sostre es podrà destinar a usos residencials; el 30% restant del 
sostre es podrà destinar a altres usos compatibles amb el residencial.  

 
12.5. Reserves d’espais per a sistemes 
D’acord amb els criteris d’ordenació exposats anteriorment, a la illa a) es reservaran 
com a part integrant del sistema viari, els espais destinats a l’ampliació de les 
voreres del carrer Gravina i del carrer Bourg de Péage, així com per a la formació del 
passatge situat a l’extrem est de l’àmbit. 
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També seguint els anteriors criteris,. es reservarà una peça destinada a espai lliure 
públic, situada a la part més elevada de l’àmbit, al costat de la ronda de Joan Casas. 
L’extensió mínima d’aquest espai lliure és de 1.800m2. 
El sector incorpora, als efectes de la seva gestió, l’àmbit b) que coincideix amb les 
previsions del sistema d’espais lliures i vialitat del POUM. 
El conjunt dels espais públics del sector serà del 50% de la seva superfície total. 
 
12.6. Reserves per a habitatges de protecció pública 
Respecte l’anterior planejament de referència, el Pla General de 1999, la present 
proposta  comporta una qualificació de sostre residencial de nova implantació en sòl 
urbà; per tant, d’acord amb Text refós de la Llei d’Urbanisme (art 57.3), s’ha de 
preveure una reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública de, com 
a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial 
de nova implantació. 
En aquest cas, el sostre residencial de nova implantació és de 6.614,51m2st 
(equivalent al 70% del sostre total); per tant, caldrà una reserva de sòl per habitatge 
de protecció pública que permeti la construcció d’un sostre de 1.984,35m2st. 
(1.322,90m2st corresponents a habitatge de protecció oficial i 661,45m2st a 
habitatge concertat). 
 
12.7. Cessió de sòl amb aprofitament 
Ateses les característiques i els objectius del sector de millora urbana, i d’acord amb 
l’article article 43.1 del Text refós de la llei d’Urbanisme, els propietaris o propietàries 
de sòl han de cedir el 10% de l'aprofitament urbanístic del sector. 
 
12.8. Quadre de característiques numèriques 
QUADRE 1. ÀMBIT SECTOR I SUB- SECTORS 
Superfícies del conjunt del SMU-10 i dels dos sub-sectors que el conformen. 

SECTOR
Descripció Superfície Superfície

Sub- sector a) 10.492,30 72,01%
Sub- sector b) 4.077,66 27,99%
TOTAL 14.569,96

SUB-SECTORS

 
 
QUADRE 2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL SECTOR 
Distribució de les diferents espais, públics i privats, pel conjunt del sector i en els dos sub- 

sectors. 

ESPAIS ALTRES
Sub- sectors Superfícies GENERAL ÀMBIT LLIURES (m2) (%) (m2) (%)

S.M.U. 10 a) 10.686,87 736,39 806,25 1.800,00 126,00 3.468,64 32,46% 7.218,23 67,54%
b) 4.077,66 273,50 3.640,28 0,00 3.913,78 95,98% 163,88 4,02%

TOTALS 14.764,53 736,39 1.079,75 5.440,28 126,00 7.382,42 50,00% 7.382,11 50,00%
4,99% 7,31% 36,85% 0,85% 50,00%

ESPAIS PÚBLICSSUB- SECTORS ESPAIS PRIVATS
VIALITAT TOTAL SÒL EDIFICABLE
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QUADRE 3. EDIFICABILITAT I APROFITAMENTS. 
Sostre edificable i distribució segons usos. Densitats i reserves per habitatge amb règim de 

protecció. 
ESPAIS

Index brut Sostre EDIFICABLES
Sub- sectors Superfícies edificab. (m2)

S.M.U. 10 a) 10.686,87 0,64 6.839,60 7.218,23
b) 4.077,66 0,64 2.609,70 163,88

TOTALS 14.764,53 9.449,30 7.382,11
50,00%

Densitat d'habitatges (hab/ha) 50,00 Nombre total d'habitatges: 74 hab.
Sostre màxim ús residencial 70,00% Total sostre residencial 6.614,51 m2 st 
Sostre altres usos compatibles 30,00% Total sostre altres usos 2.834,79 m2 st 
Sostre habitatge amb règim de protecció 30,00% Total sostre hab.protegit 1.984,35 m2 st 

Nombre habitatges protegits 28 hab
Sostre habitatge lliure 70,00% Total sostre lliure 4.630,16 m2 st 

Nombre habitatges lliures 46 hab

SUB- SECTORS SOSTRES

 
 
12.9 Condicions d’execució en relació al SMU-10 
Sistema d’actuació 

El sistema d’execució del nou SMU-10 TUEDA és el de compensació bàsica 
Pla d’etapes 

Atenent les característiques de l’entorn urbà i a l’existència d’una activitat 
econòmica en aquest sector, es considera que el seu desenvolupament i 
execució no és prioritària i, en aquest sentit, no formaria part del primer sexenni 
de desplegament del POUM. 

Terminis per a la construcció dels habitatges protegits. 
L’inici de la construcció dels habitatges protegits haurà de portar-se a terme en el 
termini màxim de dos anys des de l’aprovació definitiva del corresponent projecte 
de reparcel·lació. 

Projecte d’urbanització 
Per tal de portar a terme les obres d’urbanització que corresponen al sector, es 
redactarà i tramitarà un únic projecte d’urbanització que contempli les actuacions 
previstes en els dos sub- sectors. 

Projecte de reparcel·lació 
El projecte de reparcel·lació que es redacti haurà de tenir en compte el que es 
preveu a l’article 126.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost) i a l’article133.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme 
(Decret 305/2006, de 18 de juliol) en relació a ponderar els valors i drets de les 
persones propietàries, atès que es tracta de polígons discontinus, amb 
diferències notables pel que fa a la seva localització relativa. 
 

12.10. Condicions relatives a l’ordenació del SMU-10 
a) L’ordenació facilitarà la connexió entre la plaça de Miquel Murlà i la Ronda 

Joan Casas. Les futures edificacions es situaran en relació a les alineacions del 
carrers Bourg de Péage i de Gravina, tot reservant l’àrea de cota més elevada 
de la illa per a la localització d’un àrea d’espai lliure a fi i efecte de preservar 
l’obertura visual de la ronda. D’altre banda, es formarà un passatge públic, de 
cinc metres d’amplada a l’extrem est de la illa per tal de facilitar una connexió 
entre el carrer Bourg de Péage i la ronda Joan Casas. 
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b) Les alineacions del carrer de Gravina i les del carrer Bourg de Péage es 
recularan un mínim de tres metres respecte la línia actual, ampliant-se l’espai 
públic destinat a vorera. 

c) Les edificacions resultants seguiran les noves alineacions establertes. Als 
efectes de facilitar l’obertura visual des de la ronda de Joan Casas, l’alçada 
màxima dels nous edificis serà de PB+2PP, excepte en el tram que afronti amb 
la plaça de Miquel Murlà, que podrà ser de PB+3PP. La referència de les alçades 
en prendrà sempre respecte dels carrers Bourg de Péage o del carrer de Gravina, 
segons correspongui. 

d) El PMU que es redacti haurà de considerar el possible manteniment i integració 
a la nova ordenació de la xemeneia o d’altres elements representatius de les 
antigues instal·lacions industrials. 

 
12.11. Condicions relatives a la urbanització del SMU-10 

Pel que fa a la illa a) 
e) Es consideren incloses dins les obligacions d’urbanització del sector, la 

formació i/o reposició completa de la totalitat de les voreres que delimiten la illa 
per les seves cares sud, oest i nord; també caldrà la formació i urbanització 
completa del passatge situat al límit est del sector i la urbanització dels espais 
lliures que resultin. 

f) Com a actuació específica, el projecte d’urbanització caldrà que estudiï i 
resolgui, dins el propi sector, la problemàtica de la petita conca del drenatge 
que aboca parcialment les aigües de pluja a la illa a) i que, per les 
característiques del sistema de drenatge, haurà de retenir-se en el propi sector. 

 
Pel que fa a la illa b). 
g) Es consideren incloses dins les obligacions d’urbanització del sector, la 

formació i urbanització completa del tram de carrer previst per a la connexió 
entre el C/Joan Miró i el C/Nicolau Mates, així com la urbanització de l’espai 
lliure amb un tractament de manera semblant al parc existent al costat. 

 
12.12. Altres disposicions a tenir en compte 
En el cas que, per a la totalitat de la illa situada entre els carrers de Gravina, Bourg de 
Péage, sota la ronda Joan Casas, es proposi una actuació per destinar-la a dotacions i 
serveis col·lectius, entenent com a tals els usos dotacionals, així com l’hoteler o el 
residencial col·lectiu, segons es defineixen al POUM, s’admetrà, prèvia justificació i 
ponderant el seu interès pel municipi, i mitjançant la tramitació del corresponent Pla de 
Millora Urbana un increment del 10% del sostre total previst al sector, aplicant-se un 
Índex brut d’edificabilitat: de 0,704m2st/m2.  
El Pla de Millora Urbana que es redacti podrà proposar condicions d’ordenació 
alternatives a les de caràcter general descrites al punt 12.10. 
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A4). MEMÒRIA AMBIENTAL 
Per les característiques de la present modificació i, als efectes del que es preveu a 
l’article 118.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, es considera que no es 
produeix repercussió ambiental en les noves previsions i, en aquest sentit, no s’hi 
incorpora l’informe ambiental ni l’estudi d'avaluació de la mobilitat generada. 
 
 

A5). MEMÒRIA SOCIAL 
Sant Feliu de Guíxols disposa d’un Pla Local d’Habitatge, redactat d’acord amb la 
legislació vigent en matèria d’habitatge i d’urbanisme, i aprovat pel Ple Municipal en 
data de 5 d’agost de 2010 
D’acord amb el que es preveu a l’article 20.2 de la LLEI 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l'habitatge. (DOGC núm. 5044 - 09/01/2008), si hi ha un pla 
local d'habitatge, la memòria social pot remetre a llur contingut, sempre que 
comprenguin tots els aspectes que el reglament que desplega el Decret legislatiu 
1/2005 estableix.  
Atès que el PLH de Sant Feliu de Guíxols conté els aspectes previstos a l’article 69.3 
del DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme, i que, a la mateixa memòria del Pla Local es fa constar l’equiparació del 
PLH a la Memòria Social, no es redacta una memòria social expressa pel present 
expedient sinó que aquesta es remet al contingut del Pla Local. 
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A.6) MEMÒRIA ECONÒMICA 
 
1. INTRODUCCIÓ 

 
1.1. ASPECTES GENERALS 
Com ja s’ha assenyalat repetidament en altres apartats d’aquesta memòria, el 
present expedient no es refereix, pròpiament, a una modificació d’una figura de 
planejament urbanístic sinó que, al donar compliment a la sentència que declara nul 
de ple dret un sector del POUM, el seu contingut s’equipara al de la redacció d’un 
nou planejament, si bé cenyit a un àmbit concret i limitat. 
En aquest sentit, no són d’aplicació les previsions de la llei pel que fa a aquelles 
modificacions d'instruments de planejament general que comportin un increment del 
sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o de la intensitat de l'ús industrial, 
o la transformació dels usos anteriorment establerts. 
 
1.2. MARC LEGAL 
L’article 59 de la Llei d’Urbanisme, en el seu punt 2e), s’estableix que els plans 
d’ordenació urbanística municipal han de contenir l’agenda i l’avaluació econòmica i 
financera de les actuacions a desenvolupar; en el mateix sentit, figura a l’article 76.3 
del Reglament de la Llei d’Urbanisme 
D’altre banda, segons es recull a l’article 59.3d) de la Llei d’Urbanisme i a l’article 
15.4 del text refós de la Ley de Suelo , l’informe de sostenibilitat econòmica forma 
part de la documentació obligatòria dels diferents planejaments urbanístics. 
 
L’informe de sostenibilitat econòmica ha de contenir la justificació de la suficiència i 
adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l'impacte de les 
actuacions previstes en les finances públiques de les administracions responsables 
de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i 
prestació dels serveis necessaris” 
Per la seva part, l’avaluació econòmica i financera ha de contenir l’estudi i justificació 
de la viabilitat del planejament, amb l’estimació del cost econòmic de les actuacions 
previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les inversions necessàries 
per a l’execució del pla, les previsions de finançament públic, si fos el cas, i l’anàlisi 
de la viabilitat financera de les actuacions derivades de l’execució del pla. 
 
 
 
2. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA. 
 
2.1.  ASPECTES GENERALS 
• En relació a l’informe de sostenibilitat econòmica cal tenir present el caràcter 

acotat de la present actuació i la seva escassa incidència territorial en relació 
al conjunt del municipi i també la seva escassa afectació en relació a l’impacte 
econòmic sobre les finances municipals 
És en aquest sentit, que l’informe de sostenibilitat econòmica es limitarà a 
ponderar exclusivament aquells aspectes més significatius amb 
transcendència econòmica, en relació amb el seu impacte respecte de les 
finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el 
manteniment de les infraestructures i la prestació dels serveis necessaris.. 
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• El present informe es refereix, bàsicament, al nou àmbit del SMU-10 TUEDA 
que és el que representa una major incidència sobre els aspectes a tenir en 
compte. 
Pel que fa a la Casa Trachsler, no es considera cap incidència en els 
aspectes continguts a la present memòria econòmica, atesa la seva 
desqualificació com a equipament públic i la seva consideració dins el règim 
general de la zona d’eixample. 
En relació a l’espai lliure del Camí de la Caleta que, d’acord amb el present 
planejament, deixaria d’estar integrat en un àmbit de gestió i que, per tant, 
caldria adquirir per expropiació, cal tenir present que s’ha iniciat, de manera 
paral·lela a aquest expedient, una modificació del POUM que afecta el SMU-
17; aquesta modificació, entre altres aspectes, integra el citat espai lliure en 
aquell sector, com a cessió obligatòria i gratuïta. Per tant, als efectes del 
present estudi econòmic, aquest espai no hi tindrà cap incidència. 
Finalment, pel que fa a la casa de la Carretera de Palamós, al mantenir-se la 
seva afectació i no preveure la inclusió en cap àmbit de gestió, caldrà actuar 
per expropiació quan s’executi la previsió del POUM; formant part de les 
seves previsions generals. 

 
 
2.2. INGRESSOS 
En relació als ingressos, únicament es tenen en compte aquells amb major 
incidència; pel que fa als impostos directes, l’IBI, Impost sobre béns immobles i 
l’IVTM, Impost sobre vehicles de tracció mecànica i, pel que fa als impostos 
indirectes, l’ ICIO, Impost de construccions i obres. 
Pel contrari, no es tenen en compte ni les taxes –atès que la seva lògica és el 
finançament de la prestació d’un determinat servei- ni els possibles ingressos de 
capital; de manera similar s’actuarà pel que fa ales despeses. 
 
IBI: Impost sobre béns immobles  
Es contempla, únicament, l’increment en el rendiment d’aquest impost que suposaria 
l’existència de nous habitatges i locals totalment acabats, sense considerar els 
possibles canvis en el valor del sòl.  
A l’hora d’estimar aquest rendiment, s’ha considerat el valor mig d’una unitat 
cadastral;  segons dades de IDESCAT, a Sant Feliu de Guíxols per l’any 2010, el 
deute tributari de l’IBI era de 8.888M€, per un nombre total de 23.696 rebuts. D’acord 
amb aquestes dades, el valor mitjà seria de 375€/ut. 
Als efectes del present estudi, considerarem un total de 80 unitats, equivalents als 
74 habitatges i a 6 locals comercials (amb una superfície mitjana d’uns 470m2/local). 
D’acord amb aquestes dades, caldria considerar un rendiment de l’IBI, una vegada 
completada tota l’actuació, d’uns 30.000€/any. 
 
IVTM: Impost sobre vehicles de tracció mecànica.  
Es considera la hipòtesi d’increment del parc de vehicles en correspondència amb 
un 75% del nombre total de nous habitatges i locals; això comportaria un total de 60 
nous vehicles. 
D’acord amb les OOFF vigents, es considera un vehicle- tipus , amb una quota de 
162,32€/vehicle. Per tant, resultaria un rendiment de l’IVTM, una vegada completada 
tota l’actuació, de 9.739,92€/any. 
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ICIO: Impost de construccions, instal·lacions i obr es 
Contemplarà al construcció de 74 habitatges (amb 6.614,51m2st) i de 6 establiments 
comercials (amb 2.834,79m2 de sostre) al llarg d’un període fins completar l’actuació 
prevista. 
El rendiment de l’impost s’obté a partir dels valors estimats de l’import d’execució 
material de les obres de construcció, segons l’obtenció del pressupost de referència 
del Col·legi d’Arquitectes pel que fa als edificis plurifamiliars i als locals comercials; a 
aquesta base imposable s’hi aplica l’actual quota del 3,9%. 
S’ha tingut en compte una possible bonificació pels habitatges de PO i, així mateix, 
la no aplicació d’aquest impost al 10% de l’aprofitament corresponent a 
l’administració actuant. 
D’acord amb aquestes dades, es considera un rendiment de l’ICIO, una vegada 
completada tota l’actuació, de 204.500€ 
 
 
2.3. DESPESES 
Pel que fa a les despeses, es fa difícil quantificar els increments que suposaria el 
desenvolupament d’aquest sector per a les finances públiques, tenint en compte la 
seva situació urbana i que la totalitat de la inversió d’implantació de les obres i 
serveis és a càrrec del propi sector.  
La població d’aquest sector podria representar, una vegada ocupats els diferents 
habitatges, a l’entorn d’un 0,7% de la població total del municipi.  Donada la seva 
situació urbana es considera que la incidència d’aquesta població respecte 
l’increment dels costos de manteniment generals no hauria de superar el 
percentatge del 50% en relació a la proporció de la mateixa població respecte del 
total.. 
D’acord amb el pressupost municipal de 2011, l’import total pels conceptes de 
reparacions, manteniment i conservació representa uns 4.210M€ (sense considerar 
aquells serveis que, com la recollida i gestió de residus o el manteniment del 
clavegueram, estan finançats per  les corresponents taxes). Si a aquest import hi 
afegim un increment d’un 15% pels costos generals de gestió, administració i altres, 
resultaria un total de 4.841M€. 
Per tant, als efectes del present informe, s’estima en 16.945,25€/any  l’increment 
anyal dels costos de reparacions, manteniment i conservació que suposaria respecte 
de les despeses actuals per aquests conceptes2. 
 
 
2.4. CONCLUSIONS 
A partir de les estimacions d’ingressos i despeses i amb les criteris esmentats 
anteriorment, s’ha confeccionat el quadre següent: 

                                                           
2
 D’altra banda, si consideréssim l’aplicació de les ràtios en funció de la superfície de vialitat i dels espais lliures 

del sector, amb la previsió de 2,00€/m2 pel que fa als espais lliures i de 2,50€/m2 pel que fa a la vialitat, 
resultaria: Vialitat: 1.816,14m2 x 2,50€/m2= 4.540,35€/ any. Espais lliures i altres: 5.566,28m2 x 2,00€/m2= 
11.132,56€/any,. I l’import  total seria de 15.672,91€/any 
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TOTALS Ingr./ desp. Ingr./ desp.
ocasionals periòdics

ESTIMACIÓ INGRESSOS
ICIO (llicències d'obres) 204.500,00 204.500,00
IBI 30.000,00 30.000,00
IVTM 9.739,92 9.739,92
Altres
RESUM I IMPORTS TOTALS 244.239,92 204.500,00 39.739,92

ESTIMACIÓ DESPESES
Despeses de reparacions, manteniment i conservació 16.945,25 16.945,25
Altres 0,00
RESUM I IMPORTS TOTALS 16.945,25 0,00 16.945,25

SALDO FINAL ESTUDI SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
Ingressos públics 204.500,00 39.739,92
Despeses públiques 0,00 16.945,25
RESUM I IMPORTS TOTALS 204.500,00 22.794,67  
Com a conclusió del present informe, a la vista del quadre citat i amb independència 
d’aquells impostos que, com l’ICIO, responen a un moment determinat, es demostra 
la sostenibilitat econòmica de les previsions del present document en relació a 
l’impacte de les actuacions previstes respecte les finances de l’Ajuntament, 
responsable de la implantació i manteniment de les infraestructures i de la prestació 
dels serveis. 
 
 
 
3. AVALUACIÓ ECONÒMICA 
 
3.1. COST DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ 
El cost de les obres d’urbanització i d’implantació dels serveis es determina a patir 
de l’aplicació d’uns valors unitaris de referència a les superfícies de vialitat i d’espais 
lliures previstes en el planejament i, si és el cas, afegint-hi l’estimació econòmica 
d’altres elements singulars d’urbanització. 
Els valors de referència que s’han tingut en compte, són els següents: 
• Obra d’urbanització completa de vials i aparcaments, amb tots els serveis i enjardinat: 180€/m2. 
• Obra d’urbanització o reurbanització parcial de vials i aparcaments existents: 90€/m2. 
• Obra d’urbanització completa dels espais lliures amb jardineria i mobiliari urbà; nivell 

d’urbanització elevat: 120€/m2. 
• Obra d’urbanització completa dels espais lliures amb jardineria i mobiliari urbà; nivell 

d’urbanització mitjà: 90€/m2. 
Apart d’aquests valors i mòduls, s’efectua una previsió en relació als sistema de 
drenatge a preveure a l’àmbit a) i, finalment, una reserva en concepte d’imprevistos. 
D’acord amb aquests criteris, el cost estimat de l’obra d’urbanització, és: 
DESPESES D'URBANITZACIÓ 

CONCEPTES (m2) (€/m2) TOTAL

VIALITAT I SERVEIS
Subsector a) Ampliació de vorera 786,84 90,00 70.815,60
Subsector a) Pavimentació vorera 723,85 90,00 65.146,50
Subsector b) Vial  amb serveis 404,58 180,00 72.824,40
ZONES VERDES
Subsector a) Jardí Tipus 1 1679,09 120,00 201.490,80
Subsector b) 3818,37 60,00 229.102,20
Elements singulars de la urbanització 400.000,00
SUMA PARCIAL 1.039.379,50
Imprevistos  (10%) 103.937,95
TOTAL COSTOS D'URBANITZACIÓ 1.143.317,45  
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3.2. COSTOS DE GESTIÓ 
Aquests costos contemplen el conjunt dels treballs de redacció del planejament 
derivat (Pla de Millora Urbana, dels instruments de gestió i execució (Projectes de 
Reparcel·lació i d’Urbanització), de la direcció de les obres i de la seva gestió i 
control.  
Per altre part, inclouen també les despeses de notaria, registre, les taxes i altres 
despeses municipals, així com els costos de la gestió de l’actuació. 
S’ha estimat que aquestes despeses suposen un 20% sobre el cost total de les 
obres d’urbanització; a aquest import s’hi ha afegit una reserva en concepte 
d’imprevistos. 
D’acord amb aquests criteris, el cost estimat de les despeses de gestió, és: 
 
DESPESES DE GESTIÓ

CONCEPTES (m2) (€/m2) TOTAL

Despeses de gestió del planejament 20% 228.663,49
Imprevistos (10%) 22.866,35
TOTAL COSTOS DE GESTIÓ 251.529,84  
 
3.3. INDEMNITZACIONS 
En relació a les indemnitzacions, s’ha tingut en compte l’existència de la nau 
industrial del carrer Bourg de Pèage, en la qual s’hi desenvolupa una activitat 
econòmica. Tant l’edificació com l’activitat es consideren incompatibles amb 
l’execució del nou planejament,  amb independència del corresponent règim 
transitori. 
L’estimació de l’import de les indemnitzacions s’efectua prenent com a referència 
l’estudi aportar pels mateixos interessats en el procés contenciós respecte el POUM-
2006. 
D’acord amb aquests criteris, deixant clar que correspondrà al Projecte de 
Reparcel·lació la fixació del valor definitiu per aquest concepte, és: 
 
INDEMNITZACIONS

CONCEPTES TOTAL

Previsió d'indemnització d'activitats i trasllats 2.300.000,00
Imprevistos (10%) 230.000,00
TOTAL COSTOS D'INDEMNITZACIONS 2.530.000,00  
 
 
3.4. REPERCUSSIÓ DELS COSTOS D’URBANITZACIÓ I GESTI Ó 
D’acord amb les estimacions dels punts anteriors, en resulta l’import total de 
càrregues que figura al quadre següent:: 
 
TOTAL DESPESES

CONCEPTES TOTAL

TOTAL COSTOS D'URBANITZACIÓ 1.143.317,45
TOTAL COSTOS DE GESTIÓ 251.529,84
TOTAL COSTOS D'INDEMNITZACIONS 2.530.000,00
TOTAL CÀRREGUES DE TRANSFORMACIÓ DEL SÒL 3.924.847,29  
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D’acord amb aquest import, s’obté la repercussió de càrregues per m2 de sostre 
edificable, tenint en compte que la propietat assumeix el 100% d’aquestes càrregues 
i rep el 90% de l’aprofitament. 
Així mateix, s’obté també la repercussió dels costos en funció del sòl privat 
d’aportació inicial. 
Aquestes repercussions són les que figures en el quadre següent: 
 
REPERCUSSIONS
Sostre edificable total del sector 9.449,30 m2st
Repercussió de costos per m2 de sostre edificable 415,36 €/m2st
Repercussió de costos per m2 de sostre edificable (aprofitament privat) 461,51 €/m2st
Sòl privat d'aportació inicial 13.991,40 m2 sòl
Repercussió de costos per m2 de sòl privat d'aportació inicial 280,52 €/m2st  
 
 
 
 
 

SANT FELIU DE GUÍXOLS,  juliol 2012 
 
 

JOAN ALBESA i PONCET, arq. 
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NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Art. 1. Àmbit. 
La present modificació afecta la totalitat dels espais que formaven part del sector 
SMU-10 TUEDA, tal com figurava a la documentació del POUM aprovat 
definitivament, abans de la seva anul·lació per part del TSJC. 
 
Art.2. Contingut. 
La present modificació consta de memòria, normativa, plànols informatius i plànols 
d’ordenació, aquests de caràcter normatiu. 
 
Art.3. Caràcter 
El present document es redacta per tal de donar compliment a les sentències fermes 
emeses per la Secció 3ª de la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en relació als recursos contenciosos núm. 261/07, 
núm. 262/07, núm. 268/07 i núm. 294/07, presentats contra l’aprovació definitiva del 
POUM de Sant Feliu de Guíxols, que van declarar la nul·litat de ple dret de 
l’ordenació del SMU-10 “TUEDA” continguda al POUM. 
 
 
TÍTOL II. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES 
 
Art. 4. Modificació de la Disposició Transitòria Se gona 
S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 1 de la Disposició Transitòria Segona de les 
Normes Urbanístiques (apartat 1.c)bis)que quedaria redactat de la següent manera: 
c-bis)  

“També es podran autoritzar augments de volum quan, per execució de les 
previsions de vialitat o altres sistemes públics previstos al POUM; es produeixi  
l’afectació parcial d’un edifici (sempre que aquesta afectació no superi el 25% del seu 
volum total), quedant la resta en situació de volum disconforme. En aquests casos, el 
nou volum no podrà sobrepassar en més del 25% el volum de la part d’edifici 
afectada i la seva autorització restarà condicionada a que es porti a terme l’execució 
de l’afectació en qualsevol de les modalitats previstes en aquest pla.” 

 
Art. 5. Modificació de l’article 198 de les NNUU de l POUM 
Es modifica el paràgraf corresponent al SMU-10 del punt 8 de l’article 198 de les Normes 
Urbanístiques del POUM que quedaria de la següent manera: 
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SMU-10 illa a) i illa b) TUEDA. 
Objectius: 
Crear una àrea de nova centralitat on es combinin els usos residencials, d’activitats 
econòmiques i d’equipaments. El sector és discontinu per tal de gestionar l’obtenció de 
sistemes a l’entorn del Camí de la Caleta. 
 
Paràmetres urbanístics:  

• Superfície total de l’àmbit: 14.569,96m2. 
• Índex brut d’edificabilitat: 0,64 m2st/m2 
• Classificació del sòl: urbà no consolidat 
• Usos: El 70% del sostre es podrà destinar a usos residencials; el 30% restant del sostre 

es podrà destinar a altres usos compatibles amb el residencial.  
• Densitat d’habitatges: 50 hab/Ha 
• Nombre d’habitatges edificables: Un habitatge per cada 100 m2 de sostre destinat a 

habitatge lliure. Un habitatge per cada 70 m2 de sostre acollit a règim de protecció 
oficial o altres mesures d’estímul d’habitatge assequible.  

• Habitatges acollits a règim de protecció oficial: Com a mínim, el 20% del sostre destinat 
a habitatge. Habitatges acollits a altres mesures d’estímul de l’habitatge assequible: 
com a mínim, el 10% del sostre destinat a habitatge 

• Reserves i cessions de sòl per a sistemes: Com a mínim, es cediran 5.500 m2 per a 
espais lliures i el sòls indicats com a viari en els plànols d’ordenació. El conjunt dels 
espais públics representaran el 50% de la superfície total del sector. 

• Cessió de sòl amb aprofitament: el corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic de 
l’àmbit. 

 
Condicions relatives a l’ordenació 

a) L’ordenació facilitarà la connexió entre la plaça de Miquel Murlà i la Ronda Joan Casas. 
Les futures edificacions es situaran en relació a les alineacions del carrers Bourg de 
Péage i de Gravina, tot reservant l’àrea de cota més elevada de la illa per a la 
localització d’un àrea d’espai lliure a fi i efecte de preservar l’obertura visual de la ronda. 
D’altre banda, es formarà un passatge públic, de cinc metres d’amplada a l’extrem est 
de la illa per tal de facilitar una connexió entre el carrer Bourg de Péage i la ronda Joan 
Casas. 

b) Les alineacions del carrer de Gravina i les del carrer Bourg de Péage es recularan un 
mínim de tres metres respecte la línia actual, ampliant-se l’espai públic destinat a 
vorera. 

c) Les edificacions resultants seguiran les noves alineacions establertes. Als efectes de 
facilitar l’obertura visual des de la ronda de Joan Casas, l’alçada màxima dels nous 
edificis serà de PB+2PP, excepte en el tram que afronti amb la plaça de Miquel Murlà, 
que podrà ser de PB+3PP. La referència de les alçades en prendrà sempre respecte 
dels carrers Bourg de Péage o del carrer de Gravina, segons correspongui. 

d) El PMU que es redacti haurà de considerar el possible manteniment i integració a la 
nova ordenació de la xemeneia o d’altres elements representatius de les antigues 
instal·lacions industrials. 

 
Condicions relatives a la urbanització 

Pel que fa a la illa a) 
e) Es consideren incloses dins les obligacions d’urbanització del sector, la formació i/o 

reposició completa de la totalitat de les voreres que delimiten la illa per les seves cares 
sud, oest i nord; també caldrà la formació i urbanització completa del passatge situat al 
límit est del sector i la urbanització dels espais lliures que resultin. 

f) Com a actuació específica, el projecte d’urbanització caldrà que estudiï i resolgui, dins 
el propi sector, la problemàtica de la petita conca del drenatge que aboca parcialment 
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les aigües de pluja a la illa a) i que, per les característiques del sistema de drenatge, 
haurà de retenir-se en el propi sector. 

Pel que fa a la illa b). 
g) Es consideren incloses dins les obligacions d’urbanització del sector, la formació i 

urbanització completa del tram de carrer previst per a la connexió entre el C/Joan Miró i 
el C/Nicolau Mates, així com la urbanització de l’espai lliure amb un tractament de 
manera semblant al parc existent al costat. 

 
Condicions relatives a l’execució 

h) Sistema d’actuació 
El sistema d’actuació del nou SMU-10 TUEDA és el de compensació bàsica. Als efectes 
de facilitar el desenvolupament del sector, es podrà plantejar la seva execució per 
fases. 

i) Pla d’etapes 
Atenent les característiques de l’entorn urbà i a l’existència d’una activitat econòmica en 
aquest sector, es considera que el seu desenvolupament i execució no és prioritària i, 
en aquest sentit, no formaria part del primer sexenni de desplegament del POUM. 

j) Projecte de reparcel·lació 
El projecte de reparcel·lació que es redacti haurà de tenir en compte el que es preveu a 
l’article 126.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost) i a l’article133.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 
de juliol) en relació a ponderar els valors i drets de les persones propietàries, atès que 
es tracta de polígons discontinus, amb diferències notables pel que fa a la seva 
localització relativa. 

k) Projecte d’urbanització 
Per tal de portar a terme les obres d’urbanització que corresponen al sector, es 
redactarà i tramitarà un únic projecte d’urbanització que contempli les actuacions 
previstes en els dos sub- sectors. 

l) Terminis per a la construcció dels habitatges protegits. 
L’inici de la construcció dels habitatges protegits haurà de portar-se a terme en el 
termini màxim de dos anys des de l’aprovació definitiva del corresponent projecte de 
reparcel·lació. 

 
Prescripcions en relació a l’ús comercial 

m) Pel que fa a la possible implantació d’usos comercials a la illa a) del SMU-10 TUEDA, 
cal tenir present que la legislació vigent és el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials, o normativa sectorial que els substitueixi, 
especialment pel que fa a la definició de l’ús comercials i la classificació dels 
establiments comercials dels articles 5 i 6 del Decret esmentat. 

n) D’acord amb els articles 6 i 9 de Decret Llei 1/2009, els petits establiments comercials 
(PEC) no singulars només es poden implantar en sòl urbà i urbanitzable, on l’ús 
residencial sigui el dominant i inferiors a 800m2 de superfície de venda, sempre que no 
configurin un gran establiment comercial col·lectiu (GEC) o un gran establiment 
comercial territorial (GECT). Pel que fa a  mitjans (MEC) i grans establiments 
comercials (GEC) no singulars, només es podran implantar dins la TUC actual de Sant 
Feliu de Guíxols.  

o) Els establiments comercials singulars (ECS), que comprenen únicament els 
establiments de venda a l’engròs i els dedicats, essencialment, a la venda d’automoció i 
carburants, d’embarcacions i  altres vehicles, de maquinària,d e materials per a la 
construcció i articles de sanejament, de pirotècnia, i els centres de jardineria i els vivers, 
es poden implantar en tots els àmbits on el planejament urbanístic vigent admeti l’ús 
comercial, d’acord amb les determinacions dels articles 6 i 9 del Decret 1/2009 
esmentat. 

p) Pel que fa a la dotació de places d’aparcament relacionada amb els grans establiments 
comercials, si s’escau, sempre que no es defineixi una tipologia que requereixi una 
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dotació superior, cal que s’adeqüi al que determina l’article 12 del Decret 378/2006, d’un 
mínim de dues places per cada 100m2 edificats, article que continua vigent d’acord 
ambla Disposició Transitòria Tercera de decret llei 1/2009, fins el desenvolupament 
reglamentari d’aquest. 

 
Altres disposicions. 

q) En el cas que, per a la totalitat de la illa situada entre els carrers de Gravina, Bourg de 
Péage, sota la ronda Joan Casas, es proposi una actuació per destinar-la a dotacions i 
serveis col·lectius, entenent com a tals els usos dotacionals, així com l’hoteler o el 
residencial col·lectiu, segons es defineixen al POUM, s’admetrà, prèvia justificació i 
ponderant el seu interès pel municipi, i mitjançant la tramitació del corresponent Pla de 
Millora Urbana un increment del 10% del sostre total previst al sector, aplicant-se un 
Índex brut d’edificabilitat: de 0,704m2st/m2.  
El Pla de Millora Urbana que es redacti podrà proposar condicions d’ordenació 
alternatives a les de caràcter general descrites al punt 12.10. 
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