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MEMÒRIA 

A1) ASPECTES GENERALS 

 

1. Objecte 
L’objecte del present document de modificació puntal del POUM, és replantejar 
l’àmbit i les característiques del sector de millora urbana SMU-17 Hotel S’Agaró Mar, 
per tal de facilitar el seu desenvolupament posterior, tot mantenint el seu objectiu 
general i els aprofitaments establerts en el  planejament vigent, però canviant  les 
obligacions d’urbanització que s’hi fixaven, per la cessió de l’espai lliure que afronta 
amb el mateix hotel, a la banda nord del carrer 
 
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 formen 
part del sector SMU-17 Hotel s’Agaró Mar, tal com figura al vigent POUM, i, a més a 
més, als terrenys situats al nord del Camí de la Caleta, davant de l’hotel citat, 
qualificats com espai lliure i com a vialitat, que estaven inclosos a l’àmbit c) dins els 
sector discontinu SMU-10 Tueda, abans de la seva anul·lació per part 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. 
6. Interès públic 

A2).MEMÒRIA INFORMATIVA 
7. Planejament vigent i/o normativa de referència. 

A3). MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I DESCRIPTIVA DE L’ORDENACIÓ 
8. Justificació de la proposta 
9. Descripció general de la proposta. 
10. Altres disposicions. 

A4). MEMÒRIA AMBIENTAL 
A5). MEMÒRIA SOCIAL 
A6). AGENDA 
A7). RELACIÓ DE PROPIETARIS I TITULARS DE DRETS REALS SOBRE LES FINQUES 
A8). 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. Acompliment del POUM. 
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Art. 4. Règim del sòl 
TÍTOL II. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES 

Art. 5. Modificació de l’article 198 de les NNUU del POUM 
Art. 6. Modificació de l’article 200 de les NNUU del POUM 
Art. 7. Modificació de l’article 62 de les NNUU del POUM 
Art. 8. Modificació de l’article 196.bis (o ter?) de les NNUU del POUM 

ANNEXES 
1. GRÀFICS I ESQUEMES ANNEXES 

1. Alineacions Camí de la Caleta 
2. Espais lliures del Camí de la Caleta 
3. Delimitació de sectors i polígins 

2. ESTUDI PREVI HOTEL S’AGARÓ MAR 
Ampliació i reforma Hotel S’Agaró Mar 

3. DOCUMENTACIÓ REGISTRAL I ESCRIPTURES DE LES FINQ UES 
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), concretament pel que fa als articles del 96 al 100, amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. En el mateix sentit, és d’aplicació el 
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), articles 117 i 118. 
 
6. Interès públic 
La voluntat d’afavorir l’activitat econòmica, molt especialment pel que fa a l’activitat 
turística i hotelera del municipi, figura com un dels objectius del POUM que es 
recullen a la seva Memòria. És en aquest sentit que, entre d’altres aspectes, es van 
delimitar diferents sectors de millora urbana per tal de respondre a les necessitats de 
modernització d’alguns establiments, com és el cas de l’hotel S’Agaró Mar. 
Les sentències del TSJC respecte del SMU-10 Tueda, recaigudes en els 
contenciosos plantejats contra l’aprovació definitiva del POUM en aquest àmbit, han 
comportat la declaració de la seva ordenació com a nul·la de ple dret; un dels àmbits 
que formava part d’aquell SMU-10 és la peça d’espai lliure situada davant l’hotel 
S’Agaró Mar. 
Interessa a l’Ajuntament, en l’actual situació econòmica general,  afavorir i facilitar 
l’activitat econòmica al municipi i, a la vegada, portar a terme les determinacions del 
planejament, entre d’altres, l’obtenció de l’espai lliure situat a la cantonada entre el 
Camí de la Caleta i el carrer Pere Màrtir Estrada. 
Interessa també a la societat propietària de l’hotel S’Agaró Mar poder ampliar, en el 
termini més breu possible,  les seves instal·lacions, tot afrontant les obligacions 
urbanístiques que estableixi el planejament. Finalment, interessa als propietaris de 
l’espai lliure obtenir-ne la justa compensació per la seva afectació. 
Per tant, queda explicitat l’interès públic de la present actuació i, en aquest cas, la 
seva concurrència amb els interessos privats que s’han esmentat. 
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A2).MEMÒRIA INFORMATIVA 

 
7. Planejament vigent i/o normativa de referència 
El planejament vigent a Sant Feliu de Guíxols 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). 
 
Segons el vigent POUM, les instal·lacions de l’hotel S’Agaró Mar estan incloses en el 
sector de planejament derivat SMU-17, l’objectiu del qual és  “Definir la nova 
volumetria per a una ampliació de l’Hotel s’Agaró Mar, esgotant l’edificabilitat 
pendent d’executar en la parcel·la adjacent i consolidant la competitivitat de 
l’establiment.”. 
La delimitació del citat sector inclou el tram del Camí de la Caleta comprès des del 
front de l’hotel fins la carretera de Sant Pol, amb la previsió de la seva urbanització 
prèvia la seva ampliació i reajustament de les alineacions. 
 
Per resolució del Conseller de PTOP de 28 de gener de 2008, es va estimar en part 
el recurs d’alçada presenta pels propietaris de l’hotel i es va modificar l’edificabilitat 
total del sector i la que corresponia a l’ús d’habitatge. 
En aquest marc, la fitxa normativa corresponent a aquest sector, tal com figura a 
l’article 198.8 de les Normes Urbanístiques del POUM  és la següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cal tenir present que el POUM de Sant Feliu de Guíxols preveu, tal com queda 
recollit a l’article 99.5 de les seves NNUU, l’assignació d’un escreix de sostre per a 
les finques destinades a l’ús hoteler, situades en una zona ordenada segons 
edificació aïllada. 
 

SMU-17 Hotel  s’Agaró Mar  

Objectius: 

Definir la nova volumetria per a una ampliació de l’Hotel s’Agaró Mar, esgotant l’edificabilitat pendent 
d’executar en la parcel·la adjacent i consolidant la competitivitat de l’establiment. 

Paràmetres urbanístics:  

−−−− Superfície total de l’àmbit: 4.895 m2. 
−−−− Edificabilitat total: 4.558 m2 de sostre. 
−−−− Usos: L’ús principal serà l’hoteler. S’admetran també els usos compatibles amb el principal. 

878m2 es podran destinar a l’ús d’habitatges, que únicament es podran construir en la parcel·la 
nº7741. 

−−−− 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. 

−−−− Reserves i cessions de sòl per a sistemes: Les assenyalades en els plànols d’ordenació. 
−−−− Sistema d’actuació: Reparcel·lació modalitat de compensació. 
−−−− Condicions d’edificació: L’edificació respondrà a una volumetria específica que minimitzi 

l’impacte paisatgístic. 
−−−− Classificació del sòl: urbà consolidat 
−−−− Altres disposicions: El desenvolupament del sector implica la urbanització del tram del Camí de 

la Caleta comprès en aquest àmbit. 
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D’altre banda, d’acord amb les sentències emeses per la Secció 3ª de la Sala del 
Contenciós- Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en diferents 
recursos (recurs 2007/294 i recurs 2007/ 261) en relació a contenciosos 
administratius presentats contra l’aprovació definitiva del POUM, es declara la 
nul·litat de ple dret de les determinacions del POUM pel que fa a l’ordenació del 
SMU-10 Tueda. Aquest sector discontinu estava conformat per cinc àmbits, un dels 
quals (l’àmbit c)) incloïa una peça d’espai lliure situada a la cantonada entre el Camí 
de la Caleta i el Carrer Pere Màrtir Estrada, apart d’un tram del mateix Camí de la 
Caleta, fins arribar a la Carretera de Palamós. 
La previsió de l’espai lliure provenia de l’anterior planejament general, que ja li 
donava aquesta qualificació i que, a la vegada, també preveia la formació d’un petit 
camí que separaria aquesta peça d’una altre part inclosa en el polígon d’actuació 
PA-09; el Pla General no determinava per aquesta peça la seva adscripció a cap 
àmbit de planejament derivat o de gestió. 
Per tal de donar compliment a les sentències del TSJC en relació als contenciosos 
esmentats, l’Ajuntament tramita un document urbanístic per tal de definir l’ordenació 
concreta dels diferents àmbits que havien format part de l’anterior SMU-10. 
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A3). MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I DESCRIPTIVA DE L’ORDENACIÓ 
 
8. Justificació de la proposta 
Al llarg dels punts anteriors i en la posterior descripció concreta de l’abast de la 
present modificació, s’han exposat les circumstàncies i els motius que la impulsen. 
Es detallen seguidament els aspectes més significatius que la justifiquen. 
 
• D’una part, la voluntat manifestada per la societat propietària de l’hotel S’Agaró 

Mar en el sentit de consolidar i millorar l’actual oferta, tot ampliant les seves 
instal·lacions. Aquesta voluntat coincideix amb el criteri municipal de donar suport 
a l’activitat econòmica i d’afavorir les infraestructures turístiques de qualitat i és 
plenament coherent amb l’estratègia que, en aquest sentit, fixava el mateix 
planejament municipal. 

• Per altre part, l’interès municipal, en el marc de compliment de les sentències del 
TSJC respecte el SMU-10 Tueda, de definir els mecanismes de gestió que facin 
possible portar a terme les determinacions del planejament en relació a l’obtenció 
dels espais públics. En aquest sentit, la proposta de vincular l’espai lliure del 
Camí de la Caleta al desenvolupament de l’àmbit de l’Hotel S’Agaró respon 
plenament a aquesta voluntat. 

• A aquests dos aspectes bàsics cal afegir-hi la disposició dels propietaris de la 
peça d’espai lliure en facilitar la cessió a l’Ajuntament, tal com queda recollit en el 
conveni que es tramita conjuntament a la present modificació. 

• També es posa de manifest que l’Ajuntament no considera una prioritat la 
reurbanització del Camí de la Caleta, més encara quan fa pocs mesos (en el 
marc d’un dels fons d’inversió municipal) ha efectuat obres de formació i 
pavimentació de part de les seves voreres. 

• Finalment, hi ha un interès compartit entre l’Ajuntament i la societat propietària de 
l’hotel S’Agaró Mar, d’agilitar els mecanismes que han de conduir a l’ampliació de 
les actuals instal·lacions hoteleres evitant, en la mesura del possible, altres 
processos de planejament derivat; a la vegada, es pretén deixar concretades en 
el present document les diferents obligacions i les condicions de les ampliacions 
previstes de l’edificació, en especial aquelles que, referides a la volumetria i 
l’ordenació, podrien tenir major incidència paisatgística. 

 
Queda clar, doncs, que aquesta modificació queda plenament justificada per la seva 
necessitat, oportunitat i conveniència i que, a més a més, hi ha plena concurrència 
dels interessos públics i privats. 
 
9. Descripció general de la proposta. 
La present modificació puntual del POUM de Sant Feliu de Guíxols planteja els 
següents reajustaments en relació a les previsions del planejament vigent. 
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Proposta 1: Ajustar les alineacions del Camí de la Caleta en tram central del 
seu traçat a la realitat topogràfica actual evitant  afectacions a edificacions 
existents. 
Segons el POUM, el camí de la Caleta, des de la carretera de Palamós fins a la 
carretera de Sant Pol, té una secció aproximada de 8 metres, excepte en un tram en 
el que la secció arribaria als 9 metres; és precisament en aquest tram on es produeix 
l’afectació a un edifici de planta baixa, destinat a aparcament i instal·lacions 
complementàries de l’hotel. També és en aquest tram central on, sense cap 
justificació, el traçat es desplaça lleugerament cap al sud, sense mantenir l’alineació 
nord ja consolidada. 

   
Dues visions del tram central del Camí de la Caleta; a la fotografia de l’esquerra es veu l’alienació consolidada de la banda 

nord i l’edifici de planta baixa de l’aparcament de l’hotel. 

 
La present modificació puntual del POUM proposa mantenir la secció constant de 8 
metres al llarg de tot el traçat del Camí de la Caleta i ajustar la seva alineació nord, 
en el tram immediat a l’est del carrer Pere Màrtir Estrada, a l’actual situació 
consolidada. 
Amb aquesta proposta, apart de mantenir les característiques i funcionalitat de la via 
en tot el seu traçat, s’eviten les afectacions innecessàries que, volgudes o no, 
s’ocasionaven sobre l’edificació existent. 
En el gràfic adjunt núm. 1 dels gràfics i esquemes annexos, “Alineacions del camí de 
la Caleta”, es recullen les diferents alineacions: la del POUM, la que es proposa a la 
modificació, i també es fa la comparació entre elles. 
 
Proposta 2: Ajustar  les previsions de les àrees d’ espai lliure. 
D’acord amb les determinacions del POUM, en aquest punt de Camí de la Caleta 
cantonada amb el carrer Pere Màrtir Estrada, s’hi preveuen dues peces d’espai lliure 
que, en realitat, provenen d’una única finca cadastral. Una d’aquestes peces és la 
que formava part del SMU-10 i que ara s’inclou a l’àmbit de la present modificació 
del POUM; l’altra peça, forma part de les cessions que corresponen al PA-09. Entre 
aquestes dues peces, travessant-les en diagonal, es preveu un traçat viari formant 
un pas d’uns quatre metres d’amplada que correspondria a l’antic camí d’accés a les 
finques. 
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El reajustament de les alineacions viàries explicat al punt anterior comportaria una 
petita reducció de la superfície de la zona qualificada d’espai lliure, de 60,90m2. Cal 
tenir present, però, que la major part d’aquesta superfície està situada sobre l’actual 
traça del camí,  plenament consolidat i urbanitzat, que segons el POUM passaria a 
ser espai lliure,  
A la present modificació es proposa suprimir la previsió del camí entre les dues 
peces d’espai lliure, sense cap funció ni justificació, per tal de considerar-les com 
una única àrea de parc urbà si bé, als efectes de la seva obtenció i gestió, 
provindran de dos sectors diferents. 
D’aquesta manera, dins l’àmbit de la present modificació, la superfície final de l’espai 
lliure s’amplia en 98,57m2 (es passa dels 2.200,99m2 inicials als 2.299,56m2 finals), 
a la vegada que es millora la funcionalitat de l’espai lliure (no cal oblidar que el 
POUM ocupava amb l’espai lliure part de l’actual Camí de la Caleta, amb una 
previsió difícilment viable). 
 

   
Dues visions de l’espai lliure del Camí de la Caleta; a la fotografia de l’esquerra es veu la referència de l’edificació existent i  

a la fotografia de la dreta es veu la configuració d’aquesta àrea des del carrer Pere Màrtir estrada. 

 
En el gràfic adjunt núm. 2 dels gràfics i esquemes annexos, “Espais lliures del camí 
de la Caleta”, es recullen les diferents configuracions dels espais lliures, la del 
POUM i la que es proposa a la MPOUM, i també es fa la comparació entre elles. 
 
Proposta 3: Establir un nou àmbit pel SMU-17 Hotel S’Agaró Mar 
Tal com s’ha anat posant de manifest en els punts anteriors, la present MPOUM 
proposa un canvi significatiu en la delimitació del SMU-17 respecte les previsions del 
planejament municipal. Aquesta variació comporta incloure en el sector els espais 
públics, l’espai lliure i camí peatonal, que havien format part del SMU-10 (àmbit c)) i, 
pel contrari, excloure l’obligació d’urbanitzar el tram del Camí de la Caleta que en 
formava part. 
En el gràfic adjunt núm. 3 dels gràfics i esquemes annexos, “delimitació de sectors i 
polígins”,es recullen les diferents configuracions dels àmbits de planejament derivat: 
en primer lloc, els que es preveien en el POUM (PA-09, SMU-17 i SMU-10c, si bé en 
aquest darrer cas, s’ha de tenir present la seva anul·lació per les sentències 
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esmentades), desprès la proposta de la present modificació i, finalment, la 
comparació entre les dues situacions. 
 
Proposta 4: Definir un Polígon d’Actuació Urbanísti ca per el desenvolupament 
del POUM en aquest àmbit, enlloc del sector de mill or urbana previst. 
L’àmbit de l’Hotel s’Agaró Mar, l’actual sector SMU-17, es troba situat dins el sòl urbà 
consolidat del municipi a desenvolupar mitjançant un pla de millora urbana. 
La consideració de l’ús hoteler com l’únic admès al sector, d’acord amb la proposta 
de la present modificació, i el fet de regular directament des del mateix POUM les 
condicions admeses per a les ampliacions dels edificis existents, posen en qüestió la 
necessitat de redactar un planejament derivat 
D’altra banda, el fet d’haver-se establert, conjuntament amb la present modificació 
puntual del POUM, i com a documentació annexa a la mateixa, un conveni urbanístic 
entre l’Ajuntament, la societat titular de l’hotel S’Agaró Mar i la propietat de la peça 
d’espai lliure situada al nord del Camí de la Caleta permet, entre d’altres aspectes, 
regular la materialització de les cessions i fixar les obligacions d’urbanització que 
assumeixen les diferents parts. 
Finalment, hi ha interès i voluntat de la societat titular de l’hotel S’Agaró Mar, 
compartits per l’Ajuntament, de poder materialitzar, el més aviat possible les 
ampliacions previstes 
Per tant, atès que les determinacions del POUM que s’estableixen a la present 
modificació es poden aplicar directament i immediatament, sense necessitat de 
formular posteriorment un planejament derivat, es proposa considerar l’àmbit objecte 
de la present modificació com un polígon d’actuació. 
 
Proposta 5: Redefinir els paràmetres urbanístics pe r al desenvolupament de 
l’anterior SMU-17, equivalent al nou PA-29. 
Sostre edificable 
Com ja s’ha dit en punts anteriors, la present modificació no altera els altres 
paràmetres urbanístics previstos en el vigent POUM ni l’edificabilitat que resulta 
també de la resolució del recurs d’alçada plantejat en el seu moment. 
El que sí planteja, amb coherència amb els objectius exposats al llarg de la present 
memòria, és la supressió de l’ús residencial que es possibilitava a l’antiga parcel·la 
nº 7741 i, pel contrari, la seva assignació a l’ús hoteler. És en aquest sentit,  que la 
MPOUM planteja l’aplicació de les previsions de l’article 99.5 de les NNUU1 del 
planejament al destinar-se a l’ús hoteler el sostre residencial previst en el POUM. 
Per tant, al definir l’hoteler com a únic ús del sector, correspondrà aplicar al sostre 
residencial de 878m2st, previst a la parcel·la nº 7741 (en aplicació dels paràmetres 
que correspondrien a la zona 12b), l’increment del 25% esmentat a l’article 99.5 de 
les NNUU, sense cap condicionament especial respecte la parcel·la on hauria de 

                                                           
1 Article 99.5. Regulació de l’ús hoteler: Les finques destinades a ús hoteler situades en una zona ordenada segons edificació 
aïllada podran gaudir d’un increment del 25% de l’edificabilitat atorgada d’una manera general a la zona a que pertanyen. 
L’edificació d’aquest increment d’edificabilitat exigirà que prèviament s’aprovi un pla de millora urbana que determini les condicions 
concretes de la formalització de l’edificació. Les finques de categoria H-2, segons l’apartat 5 del present article, que s’acullin a 
aquesta disposició, passaran automàticament a la categoria H-1. 
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situar-se. D’acord amb aquest criteri, el sostre hoteler resultant pel conjunt del sector 
seria de 4.777,50m2st, d’acord amb el detall que figura al quadre annex. 

Sg. POUM 
Alteracions per Increment per ús MPOUM

(amb recurs alçada) canvi d'ús  hoteler (art. 99.5) Sostre resultant

Sostre hoteler 3680 878 219,5 4777,5
Sostre residencial 878 -878 0 0
SOSTRE TOTAL 4558 0 219,5 4777,5

Modificació del POUM

 
Cessions 
Correspondrà al desenvolupament del sector la cessió de la vialitat i l’espai lliure 
assenyalats en els plànols d’ordenació. 
Obligacions d’urbanització 
El desenvolupament del sector implica l’execució de les obres d’urbanització del tram 
del Camí de la Caleta comprès dins del seu àmbit, incloent-li la reposició dels elements 
de l’accés a l’hotel i altres que quedessin afectats, que abastaran fins la vorera actual 
de la banda nord del carrer, al costat de l’espai lliure, amb unes característiques 
similars a les dels carrers de l’entorn.; pel contrari, l’adequació de la peça d’espai lliure 
no forma part de les obligacions del sector.  
 
Proposta 6: Definir de manera concreta les condicio ns d’ordenació i edificació. 
En el procés de potenciació de l’activitat hotelera del municipi i, més concretament, 
en el tractament urbanístic d’aquesta activitat i dels seus edificis, l’Ajuntament ha 
promogut, de manera prèvia i en paral·lel al present expedient, una modificació del 
POUM que, entre d’altres aspectes, ha creat una nova zona en el sòl urbà (Zona 
hotelera, Clau 17) per tal de donar a aquesta activitat el tractament requerit i per tal 
de regular-ne els aspectes urbanístics que correspongui. 
Seguint aquesta línia iniciada, el sòl amb aprofitament privat que forma part del nou 
PA-29 s’ajustaria a aquesta nova zona, tot establint-se, en atenció a la seves 
particularitats una sub- zona específica (Clau 17b). 
Amb l’ordenació fixada per a la sub- zona 17b), es defineixen les condicions 
concretes de la formalització de l’edificació i la seva concreció volumètrica, per a la qual 
s’han tingut en compte, entre d’altres, els condicionaments funcionals i paisatgístics.  
D’aquesta manera, el nou sostre hoteler que permetrà l’ampliació de les actuals 
instal·lacions, es materialitzarà ampliant el cos d’edificació més baix dels dos edificis 
existents, seguint la seva directriu i donant continuïtat a l’estructura de les respectives 
plantes. 
A partir d’aquest criteri, considerant la possible aparició d’espais oberts o formant 
porxos en diferents plantes de l’ampliació prevista, s’ha posat de manifest la manca 
de definició de la normativa del POUM respecte la consideració d’aquests espais i 
respecte com hauria de computar-se la seva superfície als efectes de l’edificabilitat 
admesa. És en aquest sentit que es proposa introduir aquests aspectes a la 
normativa, amb la corresponent modificació del seu article 62. 
A l’annex 2 de la present memòria, “2. ESTUDI PREVI HOTEL S’AGARÓ MAR: 
Ampliació i reforma Hotel S’Agaró Mar”, es recull amb caràcter indicatiu una proposta 
de formalització concreta de l’ampliació de les seves actuals instal·lacions; aquesta 
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proposta contempla també la supressió d’una edificació existent, situada al nivell de 
la terrassa de la piscina, d’uns 40m2 de superfície. 
 
10. Altres disposicions. 
Aquesta modificació no representa cap transformació de les condicions 
urbanístiques generals d’un sector, ni comporta cap increment del sostre edificable 
d’acord amb les previsions del POUM, ni de la densitat d’habitatges o de la intensitat 
dels diferents usos. 
Per tant, d’acord amb les característiques de la present modificació, no s’han de fer 
noves reserves d’espais per a sistemes, ni tampoc cal efectuar reserves per 
habitatges de protecció oficial atès que no es manté la possibilitat de l’ús residencial. 
Ateses les característiques i els objectius del sector de millora urbana i  considerant 
la seva adscripció al sòl urbà consolidat (art 198.1 NNUU) no correspon la cessió del 
10% de l'aprofitament urbanístic del sector. 
 
 
 

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 
 

Per les característiques de la present modificació, al no haver-hi sostre residencial, 
no s’hi incorpora la memòria social. 
 
 
 

A6. AGENDA 

De manera paral·lela al present expedient de modificació puntual, s’ha establert un 
conveni urbanístic que, entre d’altres aspectes, contempla els compromisos de 
formalització de les cessions i les altres obligacions a portar a terme. 
Una vegada aprovada  definitivament la present modificació puntual del POUM es 
presentarà per part dels propietaris els corresponent Projecte d’urbanització i el 
Projecte de Reparcel·lació. 
La cessió gratuïta, i lliures de càrregues, gravàmens i ocupants, dels espais lliures i 
vialitat previstos en la modificació de POUM es realitzarà mitjançant la tramitació de 
la corresponen escriptura pública de reparcel·lació voluntària o projecte de 
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reparcel·lació voluntària; en aquest sentit els propietaris de les finques incloses a 
l’àmbit han acordat per unanimitat la fixació de la indemnització a favor dels 
propietaris de la finca inicial qualificada d’espai lliure públic. 
Pel que fa a les obligacions d’urbanització del tram del camí de la Caleta inclòs dins 
l’àmbit, així com la remodelació dels elements afectats, s’admetrà la seva execució 
simultània amb les obres d’ampliació de l’hotel establint-se la corresponent garantia 
en el tràmit de concessió de la llicència. 
En relació a les llicències que siguin procedents per a portar a terme l’ampliació de 
les instal·lacions de l’hotel, l’Ajuntament les atorgarà, un cop completat el 
desenvolupament urbanístic del sector, amb la possibilitat de simultanejar 
urbanització i edificació en els termes previstos per la normativa urbanística, i un cop 
comprovada l’adequació dels projectes presentats a les normes vigents i  a les 
determinacions del planejament. 
L’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació i l’atorgament de la llicència 
d’obres serà simultània. 
És en aquest sentit, que es preveu que les determinacions contemplades a la 
present modificació es portaran a terme en un termini no superior a SIS MESOS des 
de la seva aprovació definitiva. 
 
 
 

A7. RELACIÓ DE PROPIETARIS I TITULARS DE DRETS REALS SOBRE 

LES FINQUES 

 
Propietari Nº 1 
AUGUSTA MARKETING DIRECTO S.L. és titular de les finques registrals 4864 i 
7741, amb referència cadastral núm. 3662103EG236S0001DG., sobre les que es 
troben les instal·lacions i edificis de l’Hotel S’Agaró Mar (antic hotel Roca).  
El Sr. Xavier Espot Piñol, major d’edat, veí de Barcelona, amb domicili al Passeig 
Rossinyol, 33-A, Valldoreix i DNI núm. 37.694.060-G i el Sr. Antoni Janer Nicolau, 
major d’edat, veí de Calella, amb domicili al carrer de Sant Antoni núm. 116 i DNI 
núm. 38.807.642-H, actuen en nom i representació de l’entitat AUGUSTA 
MARKETING DIRECTO, S.L. 
 
Finca registral 4864: 

URBANA: Porció de terreny, situada a Sant Feliu de Guíxols, paratge conegut com “Sant Pol” 
de superfície dos mil quatre-cents noranta-tres metres, setanta-set decímetres quadrats, en la 
que existeix un edifici destinat a Hotel, amb front a la Carretera de la Caleta, constituït per dos 
cossos paral·lels, seguint la corba de nivell del terreny enllaçats per un tercer cos, format per 
el vestíbul, i constarà de planta semisoterranis destinada a serveis, de superfície mil seixanta-
cinc metres noranta-cinc decímetres quadrats; planta saló, de superfície nou-cents trenta-tres 
metres setanta decímetres quadrats; planta baixa de superfície vuit-cents trenta-quatre 
metres setanta-tres decímetres quadrats; planta primera, de superfície quatre-cents vint-i-dos 
metres cinquanta decímetres quadrats; planta segona, de quatre-cents vint-i-dos metres 
cinquanta decímetres quadrats,  i planta àtic de superfície tres-cents noranta-vuit metres vint-
i-dos decímetres quadrats. Limita: en junt, pel front, Nord, amb la carretera de La Caleta, i 
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mitjançant aquesta, amb dinca propietat dels germans Estrada Girbau; per l’esquerra entrant, 
Est, amb finca de Moises Morros; pel fons, Sud, part amb els germans Ararà Rosell i part amb 
finca dels senyors Fort, y per la dreta, Oest, amb reste de finca dels senyors Foret i una petita 
porció amb finca de Melchor Baixas de Palau i Via pública. 

 
Finca registral 7741:  

URBANA.- Edifici situat al terme de Sant Feliu de Guíxols, paratge anomenat “Caleta de Sant 
Pol”, que constitueix un annex a l’Hotel Roca. Es composa de dos plantes, la primera de les 
quals es troba destinada a garatge i piscina, de superfície vuit-cents seixanta-nou metres, 
dotze decímetres quadrats, i la segona a bar, amb una superfície de cincuanta-dos metres 
quadrats. I s’aixeca sobre una porció de terreny de superfície mil cent setanta-dos metres, 
seixanta-dos decímetres quadrats i actualment després d’una segregació té una superfície 
resta de  nou-cents set metres setant-dos decímetres quadrats, que limita: pel Nord, amb 
successors de Pedro Martir Estrada; per l’Est i el Sud, amb la finca de que es va segregar; i a 
l’Oest, amb finca del Senyor Pedro Roca i Senyora Teresa Boixereu i altres.  

 
S’adjunten les notes simples emeses pel Registre de la Propietat de les finques 
esmentades, com Annex 1 i 2. 
 
Propietari Nº 2 
Sr. Alberto Estrada Planella, major d’edat, veí de Barcelona, amb domicili al c/ 
Balmes 233 i D.N.I. núm. 37.488.178-H; la Sra. Ana Mª Estrada Planella, major 
d’edat amb DNI 38.005.037-k i el Sr. Jaume Clavell Ymbern amb D.N.I. núm. 
37.799.700-M, veïns de Sant Cugat del Vallès, amb domicili a l’Avinguda de l’Enllaç, 
números 13-15, casa 8 de Sant Cugat del Vallès., son titulars de la finca registral 
9793 (pendents de inscripció) amb referència cadastral núm. 
3665822EG0236N0001SU. 
 
Finca 9793:  

URBANA.- Porció de terreny situat al terme municipal de Sant Feliu de Guíxols paratge 
anomenat Sant Pol, sense edificacions, de superfície dos mil cinc-cents quaranta-dos metres 
quadrats i vuit decímetres quadrats. Limita pel Sud amb camí; per l’Est, en línia de 27,50 
metres amb camí; pel Nord, amb finca del Senyor Manuel Estrada Girbau; i per l’Oest, amb 
finca del Senyor Cubías o els seus successors.  

 
D’aquesta peça caldrà segregar la part de terreny que s’integrarà a l’àmbit de la 
present modificació 

“ Porció de terreny 2.300 m2 de superfície, de forma triangular. Limita: al Sud, amb el camí de 
la Caleta; al Nord, amb finca de la que se segrega; a l’Est, amb el carrer de Pere Màrtir 
Estrada; al Nord-oest, amb el complex residencial anomenat “Apartamentos Caleta del Sòl 
(UTM 3665802)”. 

 
S’adjunta còpia diligenciada de l’escriptura de propietat de les finques esmentadas, 
pendent d’inscripció en el Registre de la Propietat. 
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A.8) MEMÒRIA ECONÒMICA 

 
 
1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. ASPECTES GENERALS 
El present expedient es refereix a una modificació d’una figura de planejament 
urbanístic l’objectiu de la qual és, bàsicament, canviar les obligacions i càrregues 
establertes pel POUM pel SMU-17, tot mantenint el seu objectiu general i els seus 
aprofitaments.  
 
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. 
 
El Text refós de la Llei d'urbanisme estableix, en el seu article 99, que, en 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, s’ha d'incloure una avaluació 
econòmica de la rendibilitat de l'operació, en la qual s'ha de justificar, en termes 
comparatius, el rendiment econòmic derivat de l'ordenació vigent i el que resulta de 
la nova ordenació. El contingut de la present modificació no es correspon a cap de 
les circumstàncies esmentades i, per tant, no s’hi inclou l’avaluació econòmica 
esmentada. 
 
 

2. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA. 
 

2.1.  ASPECTES GENERALS 
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.  
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’impacta econòmic sobre les 
finances municipals 
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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. 
 
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, pel 
que fa als impostos indirectes, l’ ICIO, (Impost de construccions, instal·lacions  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 a les despeses. 
Pel que fa a l’IBI caldria contemplar, únicament, l’increment que, en el rendiment 
d’aquest impost, suposaria l’ampliació de les instal·lacions hoteleres. Tenint en 
compte l’ampliació total prevista respecte el sostre actualment construït, es podria 
estimar un rendiment addicional de l’IBI, una vegada completada tota l’actuació, 
d’uns 2.250€/any 
En relació a ICIO, caldria tenir present la construcció dels 660m2st del nou sostre 
que resta per executar. Considerant l’import de les obres de construcció i l’aplicació 
de l’actual quota, es podria estimar un rendiment de l’ICIO, de 37.384€ 
 
2.3. DESPESES 
Pel que fa a les despeses corrents, 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 el grau d’urbanització actual. En aquest sentir, cal 
tenir present que, abans de la present modificació, la major part de la vialitat ja és 
existent i que, per tant, el seu manteniment ja constitueix una obligació de 
l’Ajuntament. Per altra part, el manteniment de la futura peça d’espai lliure, que, en el 
seu cas,  hauria d’obtenir-se per expropiació, també correspondria a l’Ajuntament. 
En tot cas, per fer l’estimació de les despeses de manteniment viari, s’ha considerat 
una ràtio en funció de la superfície de vialitat de 2,50€/m2; per tant, resultaria un 
import total de 2.275€/any. 
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2.4. CONCLUSIONS 
A partir de les estimacions d’ingressos i despeses i amb les criteris esmentats 
anteriorment, s’ha confeccionat el quadre següent: 

TOTALS Ingr./ desp. Ingr./ desp.
ocasionals periòdics

ESTIMACIÓ INGRESSOS
ICIO (llicències d'obres) 37.384,00 37.384,00
IBI 2.250,00 2.250,00
IVTM
Altres
RESUM I IMPORTS TOTALS 39.634,00 37.384,00 2.250,00

ESTIMACIÓ DESPESES
Despeses de reparacions, manteniment i conservació 2.275,00 2.275,00
Altres
RESUM I IMPORTS TOTALS 2.275,00 0,00 2.275,00

SALDO FINAL ESTUDI SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
Ingressos públics 37.384,00 2.250,00
Despeses públiques 0,00 2.275,00
RESUM I IMPORTS TOTALS 37.384,00 -25,00  

Com a conclusió del present informe, a la vista del quadre anterior 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, com responsable de la implantació i manteniment de les 
infraestructures i de la prestació dels serveis, i també pel que fa a les inversions. 
 
 

3. AVALUACIÓ ECONÒMICA 

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. 
 
Conjuntament amb la present modificació puntual del POUM, i com a documentació 
annexa a la mateixa, s’ha establert un conveni urbanístic entre l’Ajuntament, la 
societat titular de l’hotel S’Agaró Mar i la propietat de la peça d’espai lliure situada al 
nord del Camí de la Caleta que, entre d’altres aspectes, regula la cessió d’aquesta 
peça d’espai lliure a l’Ajuntament i acorda les obligacions d’urbanització que 
assumeixen les diferents parts. 
Aquest conveni justifica la viabilitat del planejament i determina el caràcter públic o 
privat de les inversions necessàries per a la seva execució. 
 
 

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 a la totalitat dels espais que formaven  part del sector 
SMU-17 Hotel S’Agaró Mar, tal com figurava al vigent POUM, i, a més a més, als 
terrenys situats al nord del Camí de la Caleta, davant de l’hotel citat, qualificats com 
espai lliure i com a vialitat, que estaven inclosos a l’àmbit c) dins els sector 
discontinu SMU-10 Tueda, abans de la seva anul·lació per part de les sentències. 
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. 
 
El nou àmbit es configura, mitjançant la present modificació del POUM, com un nou 
polígon d’actuació, el PA-29 Hotel s’Agaró Mar. 
 
Art.2. Contingut. 
La present modificació consta de memòria, normativa, plànols informatius i plànols 
d’ordenació, aquests de caràcter normatiu. També forma part del `present expedient 
el conveni urbanístic subscrit entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i els 
propietaris afectats. 
 
Art.3. Acompliment del POUM. 
El contingut de la present modificació s’ha d’entendre substitutori i complementari de 
les normes i plànols d’ordenació del POUM, que seran d’aplicació universal, sense 
que sigui excusable el seu acompliment pel fet de manca de reproducció del seu 
articulat en el present document. 
 
Art. 4. Règim del sòl 
Els terrenys inclosos a l’àmbit de la present modificació formen part del sòl urbà 
consolidat de Sant Feliu de Guíxols; la seva qualificació, d’acord amb els plànols 
d’ordenació, és de sistema d’espais lliures (Parcs i jardins urbans, Clau EL1), zona 
hotelera (Clau 17b) i sistema de comunicacions viàries. 
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TÍTOL II. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES 
 
Art. 5. Modificació de l’article 198.8 de les NNUU del POUM 
Atès que desapareix l’àmbit del Sector de Millora Urbana previst, es modifica de 
manera parcial  l’article 198 de les Normes Urbanístiques del POUM, en els 
següents termes: 
 
A l’apartat 2. es treu la referència del SMU-17 Hot el S’Agaró Mar 
A l’apartat 8. es treu la referència del SMU-17 Hot el S’Agaró Mar 
 
 

 
Art. 6. Modificació de l’article 200 de les NNUU de l POUM 
Atès que es crea un nou polígon d’actuació, es modifica parcialment l’article 200 de 
les Normes Urbanístiques del POUM, en els següents termes: 
 
A l’apartat 1. s’afegeix un nou polígon a la relaci ó  que hi figura 

PA- 29 Hotel S’Agaró Mar 
 
A l’apartat 2.s’afegeix la fitxa normativa correspo nent al nou polígon 
 

PA- 29 Hotel S’Agaró Mar 
Objectius 
−−−− Obtenir les cessions d’espais lliures i de vialitat previstes en el planejament (espai lliure del 

Camí de la Caleta que afronta amb l’hotel). 
−−−− Regular les condicions d’implantació de l’edificabilitat pendent per a l’ampliació de l’Hotel 

s’Agaró Mar. 
−−−− Establir les obligacions d’urbanització del tram del Camí de la Caleta inclòs dins el PA. 
 
Paràmetres urbanístics:  
−−−− Edificabilitat total: 4.777,50  m2 de sostre (*). 
−−−− Classificació del sòl: sòl urbà consolidat 
−−−− Qualificació: Zona hotelera (Clau 17), sub-zona Hotel S’Agaró Mar (Clau 17b). 
−−−− Les condicions d’ordenació i d’edificació s’estableixen a per la normativa de la sub-zona 
−−−− Usos: L’ús principal serà l’hoteler; s’admetran també els usos compatibles amb el principal.  
 
−−−− Reserves i cessions de sòl per a sistemes: La vialitat i els espais lliures assenyalats en els 

plànols d’ordenació. 
−−−− Sistema d’actuació: Reparcel·lació modalitat de compensació. 
 
−−−− No serà exigible la reserva de noves places d’aparcament atesa que la possible ampliació és 

molt inferior al 50% del sostre o del volum construït i tenint en compte les característiques de la 
parcel·la on es localitza l’hotel que ho fan inviable. 

 
(*). L’edificabilitat total de 4.777,50m2st prové de l’aplicació de les previsions de l’article 99.5 de les NNUU del POUM al 
destinar-se a l’ús hoteler el sostre residencial previst inicialment  en el POUM. 
Per tant, al definir l’hoteler com a únic ús del sector, correspondrà aplicar al sostre residencial de 878m2st, previst a la 
parcel·la nº 7741, l’increment del 25% esmentat a l’article 99.5 de les NNUU D’acord amb aquest criteri, el sostre hoteler 
resultant pel conjunt del sector seria de 4.777,50m2st, d’acord amb el detall que figura al quadre annex. 

Sg. POUM 
Alteracions per Increment per ús MPOUM

(amb recurs alçada) canvi d'ús  hoteler (art. 99.5) Sostre resultant

Sostre hoteler 3680 878 219,5 4777,5
Sostre residencial 878 -878 0 0
SOSTRE TOTAL 4558 0 219,5 4777,5

Modificació del POUM
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Condicions d’urbanització: 
−−−− Serà a càrrec del sector l’execució de les obres d’urbanització del tram del Camí de la Caleta 

comprès dins del seu àmbit, incloent-li la reposició dels elements de l’accés a l’hotel i altres que 
quedessin afectats, que abastaran fins la vorera actual de la banda nord del carrer, al costat de 
l’espai lliure, amb unes característiques similars a les dels carrers de l’entorn.; pel contrari, 
l’adequació de la peça d’espai lliure no forma part de les obligacions del sector.  

−−−− Es redactarà un projecte d’urbanització conjunt de tot l’àmbit del Camí de la Caleta, amb 
independència del repartiment de càrregues que s’especifiqui. Als efectes d’assolir un adequat 
resultat final, es procurarà executar simultàniament el conjunt de les obres previstes. 

−−−− Als efectes de concretar les obligacions d’urbanització es considera al Camí de la Caleta dividit 
en dos trams. El tram A anirà des de l’extrem oest del sector fins l’eix del carrer Pere Màrtir 
Estrada. El tram B comprendrà des de l’eix de l’esmentat carrer fins el límit est del sector. 

−−−− Per a cadascun d’aquests trams, les càrregues d’urbanització a assumir seran: 
−−−− TRAM A 

−−−− Serà a càrrec del sector SMU-17, la formació de la totalitat de la vorera sud, amb les obres 
prèvies de preparació i moviment de terres, incloent-hi l’encintat i la pavimentació de la 
vorera, la formació de l’enllumenat públic  i la  canalització pel soterrament futur de la 
telefonia. 

−−−− També correspon al sector la pavimentació de part de la calçada, en una superfície 
equivalent a la compresa  des de la nova vorada fins la vorada existent a la banda nord del 
carrer. 

−−−− Serà a càrrec de l’Ajuntament fer-se càrrec de la formació de la nova alineació nord, amb 
la substitució de l’actual vorada i la definició de la nova alineació, així com la formació de la 
corresponent vorera; pel que fa a la pavimentació, correspondrà a l’Ajuntament, la part de 
la calçada restant fins arribar al nou encintat. 

−−−− TRAM B 
−−−− Serà a càrrec del sector SMU-17, la formació de la totalitat de la vorera sud, amb les obres 

prèvies de preparació i moviment de terres, incloent-hi l’encintat i la pavimentació de la 
vorera, la formació de l’enllumenat públic  i la  canalització pel soterrament futur de la 
telefonia; també serà a càrrec del sector  

−−−− També correspon al sector la formació de l’encintat de la banda nord i la pavimentació de 
la calçada, entre les dues vorades finalment col·locades. 

−−−− Serà a càrrec de l’Ajuntament fer-se càrrec de la formació de la corresponent vorera nord. 
 
Art. 7. Modificació de l’article 62 de les NNUU del  POUM 
Amb la finalitat de definir a la normativa del POUM el què s’entén per porxos o 
espais oberts d’un edifici i per tal de concretar com s’ha de computar la seva 
superfície  es modifica l’article 62 de les Normes Urbanístiques del POUM, afegint-hi 
un nou apartat 4. L’article 62 modificat queda redactat de la manera següent: 
 
Article 62. Coeficient d’edificabilitat neta i edif icabilitat màxima de parcel·la 
1. S’entén per coeficient d’edificabilitat neta el coeficient que fixa la superfície màxima de sostre 

edificable en relació a la superfície de la parcel·la. S’expressa en metres quadrats de sostre 
edificable per metres quadrats de sòl (m2st / m2s). 

2. S’entén per edificabilitat màxima de parcel·la el sostre màxim que pot assolir i que és resultat de 
multiplicar la seva superfície pel coeficient d’edificabilitat neta. S’expressa en m2. 

3. En aquelles parcel·les en les quals l’edificabilitat màxima s’obté a partir d’un coeficient 
d’edificabilitat, no es computaran les superfícies construïdes sota rasant però sí els cossos 
sortints tancats i semitancats i la part de la planta sotacoberta amb una alçada superior a 1,80 
metres que sigui habitable i no es destini, a serveis tècnics. 

4. Pel que fa als porxos o els espais oberts d’un edifici, entesos com aquells espais amb sostre, 
inclosos en l’envoltant de les façanes d’un edifici, i que estan oberts a l’exterior en un o més 
costats, la seva superfície no es computarà en els supòsits següents: 
• Quan es tracti d’espais oberts en planta baixa d’ús públic o col·lectiu. 
• En el cas d’espais oberts que constitueixin un buit en el volum de l’edifici entre les seves 

plantes i façanes, configurant noves façanes internes dins de l’envoltant de l’edifici. 
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• Quan els espais estiguin oberts a tres dels seus costats i la seva fondària respecte del pla de  
façana no sigui superior a dos metres (2,00m). 

• Qual els espais estiguin oberts a un o dos costats i la seva fondària respecte del pla de 
façana no sigui superior a un metre cinquanta (1,50m), sempre que la seva amplada en 
façana sigui superior o igual a dos metres (2,00m). 

En cap cas, un espai obert no computable pot estar ocupat per instal·lacions fixes de l’edifici, o 
per espais requerits per les condicions d’habitabilitat o altres derivades de la normativa sectorial 
d’aplicació en funció de l’ús de l’edifici. 

5. Quan es tracti de porxos aïllats o adossats a l’edificació, situats en planta baixa, només es 
computarà el 50% del seu sostre a efectes del càlcul d’edificabilitat, sempre que estiguin oberts, al 
menys per dos costats. 

 
 
Art. 8. Modificació de l’article 196.bis de les NNUU del POUM 
Amb la finalitat de recollir a la normativa del POUM les condicions concretes de  
l’ordenació i l’edificació en l’àmbit del nou PA, es crea una sub- zona específica dins 
la zona hotelera (Clau 17) la qual, a la seva vegada, ha estat creada mitjançant una 
modificació puntual del POUM de Sant Feliu de Guíxols, actualment en fase de 
tramitació, 
 
Art. 196.bis/ b) Sub- zona clau 17b), Hotel S’Agaró Mar 
1. Es correspon amb l’àmbit del polígon d’actuació PA-29 Hotel s’Agaró Mar on s’hi troba situat 
l’esmentat establiment. 
2. En tot el que no quedi regulat específicament per aquests sub-zona seran d’aplicació les 
condicions d’ordenació que es corresponguin a les de l’entorn urbà consolidat, concretament les de la 
zona 12, Subzona clau 12a d’apartaments. 
3. Condicions de parcel·lació 
Aquesta sub- zona configura una parcel·la única i indivisible. 
4. Condicions d’edificació 
Tipus d’ordenació  

Edificació aïllada 
Edificabilitat 

L’edificabilitat total resultant per a la present sub- zona és de 4.777,50m2st. 
Ocupació, separacions i alçada reguladora màxima 

L’ocupació màxima de la parcel·la vindrà limitada per les àrees actualment ocupades i es 
podrà ampliar només a les zones delimitades pels gàlibs del plànol annex; aquests gàlibs 
estableixen, a més, l’alçada reguladora màxima, el nombre de plantes i les separacions 
mínimes de l’edificació.  
Aquests gàlibs son de 2 tipus:  
a. Gàlibs ajustats d’alineacions i alçada: determinen les alineacions que hauran de tenir els 

volums de l’edificació (amb les possibles ampliacions), així com les alçades precises dels 
sostres superiors d’aquests volums. Es refereixen en tots els casos a alineacions i 
alçades dels edificis existents.  

b. Gàlibs de límits de l’edificació: delimiten la zona dins la qual s’haurà de inscriure 
l’edificació (amb les possibles ampliacions), sense que puguin superar-se aquells límits, 
però sense que sigui obligat que l’edifici arribi en tots el punts a aquelles línies ni segueixi 
aquelles alineacions.  

Cossos sortints 
Es permeten cossos sortints oberts amb sortida respecte als gàlibs de fins a 1,5 m. 

Altres 
No serà exigible la reserva de noves places d’aparcament atesa que la possible ampliació és 
molt inferior al 50% del sostre o del volum construït i tenint en compte les característiques de 
la parcel·la on es localitza l’hotel que ho fan inviable. 
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5. Condicions específiques per a l’ampliació de les edificacions existents 
En el moment de l’aprovació inicial de la present modificació del POUM, la superfície hotelera que ja 
està construïda en els edificis principals és de 3.680m2st. 
Apart del sostre esmentat al paràgraf precedent, les edificacions auxiliars existents a l’entorn de la 
piscina i l’actual edifici d’aparcament i serveis que afronta amb el Camí de la Caleta, atenent a la seva 
situació en planta baixa respecte l’esmentat camí i en soterrani en atenció al seu encaix en la 
topografia del terreny, tenen un sostre computable de 436,79m2st. 
En aquestes circumstàncies, i mentre no es modifiquessin o enderroquessin, totalment o parcialment, 
els actuals cossos construïts ni variessin les seves superfícies, resta per a futures ampliacions un 
sostre de 660,71m2st [(4.777,5- (3.680+436,79)= 660,71m2st]. Amb aquest sostre quedarien 
esgotades les previsions d’edificabilitat totals. 
 
6. Possibilitat d’ordenació alternativa 
Per a l’edificació fora dels àmbits establerts a les presents normes i en els plànols d’ordenació, tot 
ajustant-se al sostre màxim, serà necessària la tramitació d’un Pla de Millora Urbana, definint unes 
noves condicions d’edificació, justificant la seva concreció volumètrica, tenint en compte, entre 
d’altres, els condicionals funcionals i paisatgístics. Si s’escau, el nou sostre hoteler es podrà 
materialitzar afegint, com a màxim, una planta més per sobre els dos volums dels actuals edificis 
hotelers. 
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ANNEX 1. GRÀFICS I ESQUEMES ANNEXES 
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GRÀFIC 1. ALINEACIONS CAMÍ DE LA CALETA 

ALINEACIONS CAMI DE LA CALETA
(sg. POUM)

ALINEACIONS CAMI DE LA CALETA
(proposta MPOUM)

ALINEACIONS CAMI DE LA CALETA
(comparatiu)
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GRÀFIC 2. ESPAIS LLIURES DEL CAMÍ DE LA CALETA 

ESPAIS LLIURES CAMI DE LA CALETA
(sg. POUM)

ESPAIS LLIURES CAMI DE LA CALETA
(proposta MPOUM)

ESPAIS LLIURES CAMI DE LA CALETA
(comparatiu)
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GRÀFIC 3. DELIMITACIÓ DE SECTORS I POLÍGONS 

DELIMITACIÓ DE SECTORS I POLÍGONS
(sg. POUM)

DELIMITACIÓ DE SECTORS I POLÍGONS
(proposta MPOUM)

DELIMITACIÓ DE SECTORS I POLÍGONS
(comparatiu)
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ANNEX 2. ESTUDI PREVI HOTEL S’AGARÓ MAR 
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ANNEX 3. DOCUMENTACIÓ REGISTRAL I ESCRIPTURES DE LES 

FINQUES 
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