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MEMÒRIA 

1 ANTECEDENTS 

 
El Pla d’Ordenació urbanística Municipal de Sant Feliu de Guixols, va ser aprovat per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 20 d’abril de 2006 i publicat en 
el D.O.G.C. núm. 4678, de 18 de juliol de 2006. 
Durant aquest temps d’aplicació, s’han detectat una sèrie de disfuncions que dificulten 
l’aplicació en els punts on s’han detectat aquelles i fan complicada la feina per  fer una 
interpretació unívoca.    
En data 29 de setembre de 2010 la Comissió Territorial de Girona  va adoptar l’acord 
d’aprovar definitivament la modificació del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal que 
inclou diverses modificacions referides a disfuncions entre la realitat física i el planejament 
gràfic, promoguda i tramesa per l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, supeditant-ne la 
publicació a la presentació d’un text refós, que incorpori les prescripcions següents: 
 Caldrà mantenir l’afectació viaria prevista en el pla d’ordenació urbanística municipal en 
l’àmbit de Sant Amaç, amb independència que s’ajusti el seu traçat i també la seva secció que 
ha de garantir el pas de vianants entre el carrer l’Arboç i el carrer Ginebró. 
Per altra part  en el  document de la proposta tècnica  que acompanya l’acord de  data 29 de 
setembre de 2010  de la Comissió Territorial de Girona  diu textualment, referint-se a la 
modificació quarta,  que  no està justificada suficientment. 
Després de diverses reunions amb el tècnic de la Comissió en el present document es justifica 
aquesta modificació quarta. 

2   NATURALESA, OBJECTE I ABAST DE LES MODIFICACIONS 

 

Aquest document té la consideració de modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística 
Municipal de Sant Feliu de Guíxols per ajustar alineacions  i límits  que  solucionin i aclareixin 
algunes de les disfuncions detectades en la seva aplicació. 
L’abast de les presents modificacions es concreten en el present document, i no afecten  en 
cap cas en un major aprofitament ni tampoc en una disminució dels espais públics o 
equipaments, i consisteixen la practica majoria d’elles a unes concrecions i ajustaments a la 
realitat física existent. 

3 CONVENIENCIA I OPORTUNITAT 

 
Des de la publicació en data 18 de juliol de 2006 al DOGC del Pla d’Ordenació urbanística 
Municipal de Sant Feliu de Guíxols, fins la data d’avui  els serveis tècnics de l’ajuntament , i 

de la ciutadania de Sant Feliu de Guíxols, a través de tècnics han detectat una serie de 
disfuncions, i afectacions que dificulten l’aplicació del POUM i que cal resoldre per tal de fer 
més operatiu, àgil i aclaridor els documents normatius en aquests punts detectats. 
Amb la voluntat política de solucionar aquestes disfuncions, l’ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols va endegar el procés  per redactar el present document. 

4 SITUACIÓ I ÀMBIT 

 

L’àmbit de les presents modificacions es divers i es distribueix per les diverses parts del 
municipi. 
Una part important de les present modificacions es situen al llarg dels carrers  de s’Adolitx, 
l’Abat Sunyer, l’Horitzó i l’avinguda de Sant Elm, amb uns àmbits que queden definits als 
plànols  i que són molt puntuals. 
Un segon àmbit, correspon al SMU-04 situat entre el carrer de Santa Magdalena, Avinguda 
Sant Adolf i la Carretera de Girona. 
Un tercer àmbit es situa a l’avinguda Europa en el tram on es converteix en el carrer Oviedo. 
Un quart àmbit  es situaria en un passatge existent sobre de la riera  de Tueba en el tram 
delimitat per  els carrers Guadalajara i Cuenca. 
Un cinquè àmbit  es situa en un vial inexistent físicament , prolongació del carrer Espigol, 
entre els carrers de l’Arboç i el carrer Ginebró. 

5 FORMULACIÓ I TRAMITACIÓ 

 
Les presents modificacions del Pla d’Ordenació urbanística Municipal estan promogudes per 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, d’acord amb l’establert a l’art. 74 del TRLU. 
La redacció del document ha estat realitzada per Colomo Arquitectura i Urbanisme SLP  
competents segons el que estableix la disposició addicional vuitena del DL 1/2005 TRLU, amb 
encàrrec de 23 de desembre de 2008, de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols.  
La seva tramitació queda regulada pels arts. 78 i 83; 94 del DL 1/2005 TRLU. 

6 MARC URBANÍSTIC I LEGAL 

 
El marc urbanístic i legal ve donat en primer lloc per la Llei estatal 8/2007, de 28 de maig, de 
Sòl, i per la Llei Catalana DL 1/2005 de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, el decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament i 
reglament i el decret 1/2007 de 16 d’octubre pel qual s’aproven les mesures urgents en 
matèria urbanística. 
En un segon ordre, referent al planejament general, resulta d’aplicació el Pla d’Ordenació 
urbanística Municipal de Sant Feliu de Guixols, va ser aprovat per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona en sessió de data 20 d’abril de 2006 i publicat en el D.O.G.C. núm. 
4678, de 18 de juliol de 2006. 
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7 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT, USOS DEL SÒL I ESTAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Els terrenys inclosos en l’àmbit de les modificacions són tots ells urbans. 
L’estructura de la propietat està especificada als plànols d’informació, ”estructura de la 
propietat”.  
 

8 PLANEJAMENT VIGENT 

 
Una part important de les present modificacions es situen al llarg dels carrers  de s’Adolitx, 
l’Abat Sunyer, l’Horitzó i l’avinguda de Sant Elm, amb uns àmbits que queden definits als 
plànols  i que són concrecions puntuals, que afecten al sistema viari i a les parcel.les d’aquella 
zona, zonificades amb les claus 9 de xalets, 10b i 12c d’apartaments. 
 
Els articles del POUM  aplicable en aquestes modificacions són: 

AP.II SISTEMA VIARI. CLAU V 

ARTICLE 117. DEFINICIÓ, IDENTIFICACIÓ, TIPUS I TITULARITAT 

 
1. El sistema viari comprèn els espais i les instal·lacions reservats per a la xarxa viària, els estacionaments i altres serveis, 

dedicats a la circulació de vehicles i persones, i necessaris per assegurar nivells suficients de mobilitat i accessibilitat dins del 
terme municipal. S’identifica  en  els  plànols d’ordenació amb la clau V. 

2. El sistema viari (clau V) està format per:  

-Viari territorial. Comprèn el conjunt de trams de carretera actuals o futurs, que estableixen de forma integrada la continuïtat i 
connexió dels diferents itineraris de l’Estat i la Generalitat que permeten l’ accés als nuclis urbans. 

-Xarxa viària bàsica. Comprèn els carrers estructurants assenyalats dins del sòl urbà i els indicats en el sòl urbanitzable. També 
inclou els camins i vies rurals d'estructura bàsica de relacions territorials entre nuclis i indrets amb una especial significació, i entre 
les diferents àrees homogènies del conjunt del sòl no urbanitzable. 

-Xarxa viària secundària, comprèn la resta de carrers del sòl urbà i dels camins no principals en sòl no urbanitzable. En el sòl 
urbanitzable es determinaran mitjançant la redacció del pla parcial corresponent. 

-Aparcaments. Comprèn els terrenys expressament reservats per a l'estacionament de vehicles.  

3. Els terrenys destinats a sistema viari no són edificables ni amb caràcter provisional. 

4. En el marge oest de la Ronda de Ponent s’indica en els plànols una línia que determina una franja no edificable que pugui ser 
utilitzada com a reserva d’un possible traçat de transport col·lectiu. 

ARTICLE 118. CONDICIONS D’ORDENACIÓ I ÚS DEL SISTEMA VIARI 

 
1. Condicions d’ordenació i ús del viari territorial 

a) En la projecció, la construcció, el finançament, l’ús i l’explotació d’aquestes vies s’observarà allò que disposa la legislació 
sectorial vigent.  

b) Les servituds d’ús i protecció dels viaris territorials, grafiades en el plànol 0-14, es regulen d’acord amb les disposicions de 
la Llei 7/1993 de 30 de setembre i del Reglament General de Carreteres (Decret 293/2003, de 18 de novembre) 

c) En el sòl urbà consolidat el Pla defineix de forma precisa les alineacions definitives del sistema viari així com la línia 
d’edificació que dimana de la protecció de la xarxa viària territorial d’acord amb la legislació sectorial aplicable. 

d) En el sòl urbà no consolidat, en el sòl urbanitzable i en el sòl no urbanitzable, es grafien les reserves de sòl previstes per 
aquest sistema, que hauran de ser concretades en el moment de la tramitació del corresponent Pla de Millora Urbana, Pla 
Especial Urbanístic, Pla Parcial o en el mateix projecte d’obra en el cas de l’execució en el sòl no urbanitzable.  

2. Condicions d’ordenació i ús de la xarxa viària 

a) Els usos dominants de la xarxa viària són tots aquells que fan referència a la mobilitat viària i en especial al trànsit de 
vianants i l’ús públic de relació social i cultural dels ciutadans.  

b) En el sòl urbà consolidat, les alineacions i rasants d’aquesta xarxa vénen assenyalades  als plànols d’ordenació d’aquest 
Pla.  

c) L’alineació viària en traços dels plànols d’ordenació ha de substituir l’alineació en línia contínua en el cas que l’edificació de 
la parcel·la afectada se substitueixi per una altra de nova planta, es rehabiliti integralment, s’ampliï o que una instal·lació 
hotelera es transformi a un altre ús. 

d) En el sòl urbà no consolidat i en el sòl urbanitzable, les línies que delimiten la xarxa de carrers indiquen la magnitud i la 
disposició del sòl reservat per a aquella. Seguint les esmentades determinacions, el planejament derivat assenyalarà les 
alineacions i les rasants i precisaran el disseny de cada via pel que fa a la distribució d’espais per a calçada, de circulació 
rodada, voreres, passos de vianants, elements d’arbrat i superfície d’enjardinament.  

e) Qualsevol actuació en el subsòl de la via pública comportarà la restitució de les condicions d'accessibilitat i l'adequació de 
les mateixes en el cas de carrers no adaptats. Aquest supòsit afectarà a trams de carrers complerts entre interseccions. 

3. Condicions dels camins rurals 

Les distàncies de protecció dels camins rurals, a cada banda del camí, són de 12 metres en els camins de la xarxa bàsica i de 
8 metres en els secundaris, amidats respecte l’eix del camí. 

 

ARTICLE 170. ZONA DE XALETS (CLAU 9) 
La zona de xalets ordena els àmbits amb cases aïllades en ciutat – jardí de baixa intensitat. El pla ordena l’edificació de 
manera que aquesta harmonitzi amb l’entorn i que el seu impacte sobre el medi físic sigui mínim. 

La zona de xalets es divideix en onze subzones: 

Subzona b / clau 9b. 

Subzona c / clau 9c. 

Subzona d / clau 9d. 

Els sòls qualificats de zona de xalets amb la clau 9 (s/o) no es subjecten a les determinacions de cap de les anteriors 
subzones. Les seves condicions, de parcel·lacio, edificació  i ús es determinen pel planejament de desenvolupament aprovat 
anteriorment. 

ARTICLE 172. SUBZONA CLAU 9B DE XALETS 
1. Es correspon majoritàriament a aquells àmbits de major densitat en què les finques disposen d’una superfície mínima de 
grandària mitjana. 

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

Front mínim de parcel·la 12 mts. 
Parcel·la mínima 600 mts2. 

 
3. Les condicions d’edificació són les següents: 

Tipus d’ordenació Edificació aïllada. 
Densitat 1 hab. per parcel·la. 

Edificabilitat  0,60 m2 st. / m2 sòl. 
Sostre màxim edificable 800 m2 
Ocupació 40%  
Alçada reguladora màxima Segons l’art. 88.  

Separacions mínimes :  
· al carrer 3 mts. 
· al fons de parcel·la 3 mts.  
· als laterals de parcel·la 3 mts. 

Paràmetres referits 
al carrer 

Tanques Segons l’art. 83. 

Accés a l’edifici Un únic accés de vehicles per parcel·la. 

Paràmetres referits 
a l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 1pp 

Alçada lliure mínima :  
· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. 
· planta pis 2,50 mts. 

Composició de la façana Lliure 
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Material i color de la façana S’ajustarà a la gamma de colors terrosos 
adaptats a l’entorn. 

Coberta Inclinada amb un pendent màxim del 
30%. 
S’admet un percentatge de coberta plana 
no superior al 30% de la superfície de 
coberta. 

Material i color de la coberta Teula àrab de color rogenc. 
Fusteria Lliure 
Vegetació S’haurà d’enjardinar obligatòriament la 

franja lliure frontal al carrer de manera 
que es tamisi i oculti al màxim 
l’edificació. 
La vegetació a emprar seran les espècies 
autòctones pròpies de l’entorn. 

 
4. Les condicions d’ús són les següents: 

Usos admesos Habitatge. 
Restauració únicament a les parcel·les assenyalades amb la 
clau 9*. 

Dotació mínima d'aparcament: Segons l’art. 111. 
 

ARTICLE 173. SUBZONA CLAU 9C DE XALETS 
1. Es correspon majoritàriament a aquells àmbits de major densitat en què les finques disposen d’una superfície mínima de 
grandària mitjana – alta. 

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

Front mínim de parcel·la 20 mts. 
Parcel·la mínima 800 mts2. 

 
3. Les condicions d’edificació són les següents: 

Tipus d’ordenació Edificació aïllada. 
Densitat 1 hab. per parcel·la. 

Edificabilitat  0,40 m2 st. / m2 sòl. 
Sostre màxim edificable 800 m2 
Ocupació 40%  
Alçada reguladora màxima Segons l’art. 88. 

Separacions mínimes :  
· al carrer 3 mts. 
· al fons de parcel·la 3 mts.  
· als laterals de parcel·la 3 mts. 

Paràmetres referits 
al carrer 
 

Tanques Segons l’art. 92. 

Accés a l’edifici Un únic accés de vehicles per parcel·la. 

Paràmetres referits 
a l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 1pp 

Alçada lliure mínima :  
· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. 
· planta pis 2,50 mts. 

Composició de la façana Lliure 
Material i color de la façana S’ajustarà a la gamma de colors terrosos 

adaptats a l’entorn. 

Coberta Inclinada amb un pendent màxim del 
30%. 
S’admet un percentatge de coberta plana 
no superior al 30% de la superfície de 
coberta. 

Material i color de la coberta Teula àrab de color rogenc. 
Fusteria Lliure 
Vegetació S’haurà d’enjardinar obligatòriament la 

franja lliure frontal al carrer de manera 
que es tamisi i oculti al màxim 
l’edificació. 
La vegetació a emprar seran les espècies 
autòctones pròpies de l’entorn. 

 
4. Les condicions d’ús són les següents: 

Usos admesos Habitatge. 
Restauració únicament a les parcel·les assenyalades amb la 
clau 9*. 

Dotació mínima d'aparcament: Segons l’art. 111. 
 

ARTICLE 174. SUBZONA CLAU 9D DE XALETS 
1. Es correspon majoritàriament a aquells àmbits de menor densitat en què les finques disposen d’una superfície mínima 
considerable. 

2. Les condicions de parcel·lació, d’edificació i d’ús són les que s’estableixen en els apartats següents. No obstant aquestes 
condicions d’ordenació poden ser modificades per les disposicions de planejament de desenvolupament aprovat en els sòls que, 
en els plànols d’ordenació, la clau de zonificació s’acompanya de la indicació segons ordenació (s/o).  

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

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

 
5. Les condicions d’edificació són les següents: 

Tipus d’ordenació Edificació aïllada. 
Densitat 1 hab. per parcel·la. 

Edificabilitat  0,40 m2 st. / m2 sòl. 
Sostre màxim edificable 800 m2 
Ocupació 40%  
Alçada reguladora màxima Segons l’art. 88. 

Separacions mínimes :  
· al carrer 3 mts. 
· al fons de parcel·la 3 mts.  
· als laterals de parcel·la 3 mts. 

Paràmetres referits 
al carrer 
 

Tanques Segons l’art. 92. 

Accés a l’edifici Un únic accés de vehicles per parcel·la. 

Paràmetres referits 
a l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 1pp 

Alçada lliure mínima :  
· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. 
· planta pis 2,50 mts. 

Composició de la façana Lliure 
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Material i color de la façana S’ajustarà a la gamma de colors terrosos 
adaptats a l’entorn. En edificacions en el 
front marítim els colors seran de la 
gamma dels terrossos foscs o verds 
foscos per minimitzar el seu impacte 
visual. 

Coberta Inclinada amb un pendent màxim del 
30%. 
S’admet un percentatge de coberta plana 
no superior al 30% de la superfície de 
coberta. 

Material i color de la coberta Teula àrab de color rogenc. 
Fusteria Lliure 
Vegetació S’haurà d’enjardinar obligatòriament la 

franja lliure frontal al carrer de manera 
que es tamisi i oculti al màxim 
l’edificació. 
La vegetació a emprar seran les espècies 
autòctones pròpies de l’entorn. 

 
6. Les condicions d’ús són les següents: 

Usos admesos Habitatge. 
Restauració únicament a les parcel·les assenyalades amb la 
clau 9*. 

Dotació mínima d'aparcament: Segons l’art. 111. 
 

ARTICLE 184. SUBZONA CLAU 10B DE CASES AGRUPADES 
1. Es correspon amb aquells subsectors de l’àmbit on s’hi ha previst una menor densitat d’habitatges. 

2. Les condicions de parcel·lació, d’edificació i d’ús són les que s’estableixen en els apartats següents. No obstant aquestes 
condicions d’ordenació poden ser modificades per les disposicions de planejament de desenvolupament aprovat en els sòls que, 
en els plànols d’ordenació, la clau de zonificació s’acompanya de la indicació segons ordenació (s/o).  

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

Parcel·la mínima 1.000 mts2. o l’existent abans de 
1985 

 
4. Les condicions d’edificació són les següents: 

Tipus d’ordenació Edificació en filera, front, corona o 
pati. 

Densitat 1 hab. x  400 m2 de  parcel·la. 
Paràmetres 
referits a la 
parcel.la 

Edificabilitat  0,40 m2 st. / m2 sòl. 
Sostre màxim per 
agrupació 

1.600 m2 

Alçada reguladora màxima 6,50 mts. 
Separacions:   
· al carrer Fixa i obligatòria de 5 mts. 
· als laterals de parcel·la L’edificació serà entre mitgeres, 

excepte les dels dos extrems, que se 
separaran com a mínim 3 mts. dels 
llindars laterals de parcel·la. 

Construccions auxiliars Dins la franja de separació a vial, 
s’admet la construcció d’un garatge 
en substitució de terres (soterrani) 
amb una superfície màxima de 30 
m2 per habitatge. 

Unitats de 
promoció 
 

Unitat màxima de 
promoció 

12 cases i un màxim de 48 mts. 
lineals d’amplada de façana. 

Promocions individuals En aquest cas caldrà redactar un pla 
de millora urbana que ordeni la 
totalitat de la futura agrupació 
(volums, façanes i espais lliures) tal i 
com s’indica en els apartats referents 
a les unitats de promoció. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 1pp 

Fondària edificable 12 mts. a totes les plantes i per a 
tots els usos. 

Alçada lliure mínima :  
· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. 
· planta pis 2,50 mts. 
Composició de la façana La façana de cada unitat d’habitatges 

es farà evident com un sol conjunt, 
essent totes les façanes individuals 
compositivament iguals. 

Cossos sortints oberts S’admeten cossos sortints oberts 
amb una volada màxima sobre 
l’espai lliure de parcel·la de 0,50 mts. 

Cossos sortints tancats S’admeten cossos sortints tancats 
(tribunes) amb una volada màxima 
sobre l’espai lliure de parcel·la de 
0,50 mts. 

Longitud màxima dels 
cossos sortints 

No podran suposar, en conjunt, més 
del 50% de l’amplada de la façana. 

Coberta Lliure. 
Colors Els colors de tots els elements 

constructius s’ajustaran 
obligatòriament a la gamma d’ocres, 
verds o terrosos adaptats a l’entorn. 

Fusteria Lliure 
Vegetació S’haurà d’ajardinar obligatòriament 

la franja lliure frontal al carrer de 
manera que es tamisi i oculti al 
màxim l’edificació. 
La vegetació a emprar seran les 
espècies autòctones pròpies de 
l’entorn. 

Espai lliure de 
l’edificació 

El 40% de l’espai lliure de parcel.la es destinarà a jardí col.lectiu al 
servei de l’agrupació. 

Plans de 
millora urbana 

En casos particulars motivats per raons paisatgístiques, es podran 
modificar les condicions d’edificació mitjançant la redacció, tramitació i 
aprovació d’un pla de millora urbana. 

 
5. Les condicions d’ús són les següents: 

Usos admesos Habitatge. 
Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111. 

 

ARTICLE 189. SUBZONA CLAU 12C D’APARTAMENTS 
1. Es correspon amb aquelles subzones en què els paràmetres bàsics corresponen a la tipologia pròpia de la zona 12, si bé cal 
que mitjançant una figura de planejament prèvia al projecte es reguli específicament l’ocupació i les alçades permeses. 

2. Les condicions de parcel·lació són les següents: 
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Front mínim de parcel·la 20 mts. 
Parcel·la mínima 1.000 mts2. 

 
3. Les condicions d’edificació són les següents: 

Tipus d’ordenació Edificació aïllada. 
Edificabilitat 0,80 m2 st. / m2 sòl. 
Densitat 1 hab. / 100 m2. 

El demés paràmetres de condicions d’edificació es definiran mitjançant un Pla especial urbanístic. 

4. Les condicions d’ús són les següents: les mateixes que a la subzona 12b. 

 

Un segon àmbit, correspon al SMU-04 situat entre el carrer de Santa Magdalena, Avinguda 
Sant Adolf i la Carretera de Girona. La normativa que li és d’aplicació és: 

ARTICLE 198. CARACTERÍSTIQUES I PARÀMETRES DELS SECTORS DE MILLORA URBANA DEFINITS PEL PLA 

 
1. El POUM defineix els següents sectors en sòl urbà no consolidat, a desenvolupar mitjançant un Pla de Millora Urbana: 

− SMU-01 Porta Nord  
− SMU-02 Quatre Arbres  
− SMU-03 Bujonis Industrial Nord 
− SMU-04 Carretera de Girona – Eixample 

 
SMU-04 Carretera de Girona - Eixample 
Objectius: 
Transformar aquesta peça d’antigues indústries en una àrea residencial i comercial situada en un punt estratègic al llarg del 
futur eix cívic de la carretera de Girona.  
Paràmetres urbanístics: 
− Superfície total de l’àmbit: 9.142 m2. 
− Índex brut d’edificabilitat: 1 m2st/m2. 
− Usos: S’admetran com a usos principals els usos comercials, d’oficines i de serveis personals en el 40% del sostre i els 
usos residencials en el 60% del sostre. S’admetran també els usos compatibles amb els principals. 
− Densitat d’habitatges: 68 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: La superfície viària indicada en els plànols, el 30% de la superfície total de 
l’àmbit per a espais lliures  i/o per a equipament. 
− Cessió de sòl amb aprofitament: el corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit. 
− Sistema d’actuació: Reparcel·lació modalitat compensació. 
− Classificació del sol: urbà no consolidat 
− Altres disposicions:  
a) Serà obligatòria la construcció de 300 places d’aparcament soterrani. El pla de millora urbana projectarà els 
aparcaments per afavorir-ne el funcionament unitari, però atenent a les parcel·les resultants podrà preveure la construcció 
d’aparcaments autònoms sempre que aquests no siguin inferiors a les 100 places. En cas que una part dels aparcaments hagi de 
situar-se sota sòl de cessió per a sistemes, el subsòl corresponent a l’aparcament podrà ser de titularitat privada. 

b)  El Pla de Millora Urbana considerarà la conveniència de preservar i rehabilitar alguna de les edificacions històriques 

vinculades a l’activitat industrial 

 

Un tercer àmbit es situa a l’avinguda Europa en el tram on es converteix en el carrer Oviedo. 
La normativa que li és d’aplicació és: 

ARTICLE 162. ZONA DE CASES EN ILLA (CLAU 6) 
1. La zona de cases en illa ordena els sectors urbanitzats i edificats modernament seguint l’ordenació d’illa tancada. El present 
POUM regula l’edificació entenent que es dóna una alineació a carrer i una altra a pati d’illa. 

2. La zona de cases en illa es divideix en les subzones següents: 

Subzona b / clau 6b. 

Subzona c / clau 6c. 

ARTICLE 164. SUBZONA CLAU 6B DE CASES EN ILLA 
1. Es correspon a la major part de l’àmbit, el qual no figura dins de cap altra subzona. 

2. Les condicions de parcel·lació, d’edificació i d’ús són les que s’estableixen en els apartats següents. No obstant aquestes 
condicions d’ordenació poden ser modificades per les disposicions de planejament de desenvolupament aprovat en els sòls que, 
en els plànols d’ordenació, la clau de zonificació s’acompanya de la indicació segons ordenació (s/o).  

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

Parcel·la mínima L’existent abans de 1985. 
250 m2 per a noves parcel.lacions. 

 
4. Les condicions d’edificació són les següents: 

Tipus d’ordenació Alineada a vial. 
Densitat 1 hab. / 100 m2. 
Paràmetres 
referits a l'illa 

Profunditat Edificable Pl. 
Baixa 
 

Total per a usos no 
residencials. 
12m per a altres usos o 
la indicada en els plànols 
d’Ordenació, per a usos 
residencials. 

Pl. Pis 12 m o la indicada en els 
plànols d’Ordenació, per 
a tots els usos.  

Alçada reguladora màxima  9,90 mts. 
Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 2pp 
Alçada lliure mínima :  
· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. en usos residencials i 

aparcament. 
3,00 mts. per altres usos. 

· planta pis 2,50 mts. 
Entresolat de planta baixa No s’admet. 
Cossos sortints oberts a 
carrer i a pati d’illa : 
balcons 

Segons l’art. 80.  
Els cossos sortints a pati d’illa hauran 
de complir també amb les 
determinacions de l’art. 78. 

Cossos sortints tancats: 
tribunes 

Segons l’art. 80. amb la limitació 
d’una amplada màxima de 80 cm.  
No s’admeten els cossos sortints 
tancats a pati d’illa. 

La longitud màxima per planta 
resultant de la suma de cossos 
sortints oberts i tancats no serà 
superior, en cap cas, als 2/3 de la 
longitud de façana. 

Material i color de la 
façana 

Lliure. 
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Usos admesos Habitatge. 
Residencial comunitari. 
Hoteler. 
Serveis personals excepte usos recreatius. 
Comercial. 
Oficines. 
Sanitari i assistencial, excepte clíniques, hospitals, 
sanatoris i similars. 
Docent, cultural i religiós. 
Indústria artesana. 
Tallers. 
Magatzems. 

Dotació mínima 
d’aparcament: 

Segons l’art. 111. 
Quedaran exemptes del compliment d’aquest article 
aquelles finques situades en carrers de vianants. 

 

Un quart àmbit  es situaria en un passatge existent sobre de la riera  de Tueba en el tram 
delimitat per  els carrers Guadalajara i Cuenca. La normativa que li és d’aplicació és: 

ARTICLE 162. ZONA DE CASES EN ILLA (CLAU 6) 
3. La zona de cases en illa ordena els sectors urbanitzats i edificats modernament seguint l’ordenació d’illa tancada. El present 
POUM regula l’edificació entenent que es dóna una alineació a carrer i una altra a pati d’illa. 

4. La zona de cases en illa es divideix en les subzones següents: 

Subzona b / clau 6b. 

Subzona c / clau 6c. 

ARTICLE 164. SUBZONA CLAU 6B DE CASES EN ILLA 
5. Es correspon a la major part de l’àmbit, el qual no figura dins de cap altra subzona. 

6. Les condicions de parcel·lació, d’edificació i d’ús són les que s’estableixen en els apartats següents. No obstant aquestes 
condicions d’ordenació poden ser modificades per les disposicions de planejament de desenvolupament aprovat en els sòls que, 
en els plànols d’ordenació, la clau de zonificació s’acompanya de la indicació segons ordenació (s/o).  

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

Parcel·la mínima L’existent abans de 1985. 
250 m2 per a noves parcel.lacions. 

 
8. Les condicions d’edificació són les següents: 

Tipus d’ordenació Alineada a vial. 
Densitat 1 hab. / 100 m2. 
Paràmetres 
referits a l'illa 

Profunditat Edificable Pl. 
Baixa 
 

Total per a usos no 
residencials. 
12m per a altres usos o 
la indicada en els plànols 
d’Ordenació, per a usos 
residencials. 

Pl. Pis 12 m o la indicada en els 
plànols d’Ordenació, per 
a tots els usos.  

Alçada reguladora màxima  9,90 mts. 
Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 2pp 
Alçada lliure mínima :  
· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. en usos residencials i 

aparcament. 
3,00 mts. per altres usos. 

· planta pis 2,50 mts. 

Entresolat de planta baixa No s’admet. 
Cossos sortints oberts a 
carrer i a pati d’illa : 
balcons 

Segons l’art. 80.  
Els cossos sortints a pati d’illa hauran 
de complir també amb les 
determinacions de l’art. 78. 

Cossos sortints tancats: 
tribunes 

Segons l’art. 80. amb la limitació 
d’una amplada màxima de 80 cm.  
No s’admeten els cossos sortints 
tancats a pati d’illa. 

La longitud màxima per planta 
resultant de la suma de cossos 
sortints oberts i tancats no serà 
superior, en cap cas, als 2/3 de la 
longitud de façana. 

Material i color de la 
façana 

Lliure. 

 
Usos admesos Habitatge. 

Residencial comunitari. 
Hoteler. 
Serveis personals excepte usos recreatius. 
Comercial. 
Oficines. 
Sanitari i assistencial, excepte clíniques, hospitals, 
sanatoris i similars. 
Docent, cultural i religiós. 
Indústria artesana. 
Tallers. 
Magatzems. 

Dotació mínima 
d’aparcament: 

Segons l’art. 111. 
Quedaran exemptes del compliment d’aquest article 
aquelles finques situades en carrers de vianants. 

 

ARTICLE 165. SUBZONA CLAU 6C DE CASES EN ILLA 
1. Es correspon majoritàriament a aquelles finques de l’àmbit que per raons diverses presenten una alçada menor. 

2. Les condicions de parcel·lació, d’edificació i d’ús són les que s’estableixen en els apartats següents. No obstant aquestes 
condicions d’ordenació poden ser modificades per les disposicions de planejament de desenvolupament aprovat en els sòls que, 
en els plànols d’ordenació, la clau de zonificació s’acompanya de la indicació segons ordenació (s/o).  

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

Parcel·la mínima L’existent abans de 1985. 
250 m2 per a noves parcel.lacions. 

 
4. Les condicions d’edificació són les següents: 

Tipus d’ordenació Alineada a vial. 
Densitat 1 hab. / 100 m2. 
Paràmetres 
referits a l'illa 

Profunditat edificable Pl. 
Baixa 
 

Total per a usos no 
residencials. 
12m per a altres usos o 
la indicada en els plànols 
d’Ordenació, per a usos 
residencials. 

Pl. Pis La indicada en els 
plànols d’Ordenació, per 
a tots els usos.  
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Alçada reguladora màxima 7,00 mts. 
Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 1pp 
Alçada lliure mínima :  
· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. en usos residencials i 

aparcament. 
3,00 mts. per altres usos. 

· planta pis 2,50 mts. 
Entresolat de planta baixa No s’admet. 
Cossos sortints oberts a 
carrer i a pati d’illa: 
balcons 

Segons l’art. 80.  
Els cossos sortints a pati d’illa hauran 
de complir també amb les 
determinacions de l’art. 78. 

Cossos sortints tancats: 
tribunes 

Segons l’art. 80. amb la limitació 
d’una amplada màxima de 80 cm 
No s’admeten els cossos sortints 
tancats a pati d’illa. 

La longitud màxima per planta 
resultant de la suma de cossos 
sortints oberts i tancats no serà 
superior, en cap cas, als 2/3 de la 
longitud de façana. 

Material i color de la 
façana 

Lliure. 

5. Les condicions d’ús són les següents: 

Usos admesos Habitatge. 
Residencial comunitari. 
Hoteler. 
Serveis personals excepte usos recreatius. 
Comercial. 
Oficines. 
Sanitari i assistencial, excepte clíniques, hospitals, 
sanatoris i similars. 
Docent, cultural i religiós. 
Indústria artesana. 
Tallers. 
Magatzems. 

Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111. 
Quedaran exemptes del compliment d’aquest article 
aquelles finques situades en carrers de vianants. 

 
Un cinquè àmbit  es situa en un vial inexistent físicament , prolongació del carrer Espigol, 
entre els carrers de l’Arboç i el carrer Ginebró. La normativa que li és d’aplicació és: 

ARTICLE 170. ZONA DE XALETS (CLAU 9) 
1. La zona de xalets ordena els àmbits amb cases aïllades en ciutat – jardí de baixa intensitat. El pla ordena l’edificació de 
manera que aquesta harmonitzi amb l’entorn i que el seu impacte sobre el medi físic sigui mínim. 

2. La zona de xalets es divideix en onze subzones: 

a) Subzona a / clau 9a. 

b) Subzona b / clau 9b. 
3. Els sòls qualificats de zona de xalets amb la clau 9 (s/o) no es subjecten a les determinacions de cap de les anteriors 
subzones. Les seves condicions, de parcel·lacio, edificació  i ús es determinen pel planejament de desenvolupament aprovat 
anteriorment. 

 

ARTICLE 171. SUBZONA CLAU 9A DE XALETS 
1. Es correspon majoritàriament a aquells àmbits de major densitat en què les finques disposen d’una superfície mínima i front 
de façana menors. 

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

Front mínim de parcel·la 12 mts. 
Parcel·la mínima 400 mts2. 

 
3. Les condicions d’edificació són les següents: 

Tipus d’ordenació Edificació aïllada. 
Densitat 1 hab. per parcel·la. 

Edificabilitat  0,80 m2 st. / m2 sòl. 
Sostre màxim edificable 800 m2 
Ocupació 40%  
Alçada reguladora màxima Segons l’art. 88. 

Separacions mínimes :  
· al carrer 3 mts. 
· al fons de parcel·la 3 mts.  
· als laterals de parcel·la 3 mts. 

Paràmetres 
referits al 
carrer 
 

Tanques Segons l’art. 92. 

Accés a l’edifici Un únic accés de vehicles per 
parcel·la. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 1pp 

Alçada lliure mínima :  
· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. 
· planta pis 2,50 mts. 
Composició de la façana Lliure 
Material i color de la 
façana 

S’ajustarà a la gamma de colors 
terrosos adaptats a l’entorn. 

Coberta Inclinada amb un pendent màxim del 
30%. 
S’admet un percentatge de coberta 
plana no superior al 30% de la 
superfície de coberta. 

Material i color de la 
coberta 

Teula àrab de color rogenc. 

Fusteria Lliure 
Vegetació S’haurà d’enajardinar 

obligatòriament la franja lliure frontal 
al carrer de manera que es tamisi i 
oculti al màxim l’edificació. 
La vegetació a emprar seran les 
espècies autòctones pròpies de 
l’entorn. 

 
4. Les condicions d’ús són les següents: 

Usos admesos Habitatge. 
Restauració únicament a les parcel·les assenyalades amb 
la clau 9*. 

Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111. 
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ARTICLE 172. SUBZONA CLAU 9B DE XALETS 
5. Es correspon majoritàriament a aquells àmbits de major densitat en què les finques disposen d’una superfície mínima de 
grandària mitjana. 

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

Front mínim de parcel·la 12 mts. 
Parcel·la mínima 600 mts2. 

 
7. Les condicions d’edificació són les següents: 

Tipus d’ordenació Edificació aïllada. 
Densitat 1 hab. per parcel·la. 

Edificabilitat  0,60 m2 st. / m2 sòl. 
Sostre màxim edificable 800 m2 
Ocupació 40%  
Alçada reguladora màxima Segons l’art. 88.  

Separacions mínimes :  
· al carrer 3 mts. 
· al fons de parcel·la 3 mts.  
· als laterals de parcel·la 3 mts. 

Paràmetres 
referits al 
carrer 

Tanques Segons l’art. 83. 

Accés a l’edifici Un únic accés de vehicles per 
parcel·la. 

Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 1pp 

Alçada lliure mínima :  
· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. 
· planta pis 2,50 mts. 
Composició de la façana Lliure 
Material i color de la 
façana 

S’ajustarà a la gamma de colors 
terrosos adaptats a l’entorn. 

Coberta Inclinada amb un pendent màxim del 
30%. 
S’admet un percentatge de coberta 
plana no superior al 30% de la 
superfície de coberta. 

Material i color de la 
coberta 

Teula àrab de color rogenc. 

Fusteria Lliure 
Vegetació S’haurà d’enjardinar obligatòriament 

la franja lliure frontal al carrer de 
manera que es tamisi i oculti al 
màxim l’edificació. 
La vegetació a emprar seran les 
espècies autòctones pròpies de 
l’entorn. 

 
8. Les condicions d’ús són les següents: 

Usos admesos Habitatge. 
Restauració únicament a les parcel·les assenyalades amb 
la clau 9*. 

Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111. 

 

  
 

ARTICLE 187. SUBZONA CLAU 12A D’APARTAMENTS 
1. Es correspon amb aquelles subzones amb una major alçada permesa. 

2. Les condicions de parcel·lació, d’edificació i d’ús són les que s’estableixen en els apartats següents. No obstant aquestes 
condicions d’ordenació poden ser modificades per les disposicions de planejament de desenvolupament aprovat en els sòls que, 
en els plànols d’ordenació, la clau de zonificació s’acompanya de la indicació segons ordenació (s/o).  

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

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

 
4. Les condicions d’edificació són les següents: 

Tipus d’ordenació Edificació aïllada. 
Densitat 1 hab. / 100 m2. 
Paràmetres referits 
a la parcel.la 

Edificabilitat  0,80 m2 st. / m2 sòl. 

Ocupació màxima 40 % 

Alçada reguladora màxima 13,00 mts. 
Separacions:   

· al carrer Fixa i obligatòria de 5 mts. 
· als límits de parcel·la 1/2 de l’alçada amb un mínim de 3 mts. 

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

Paràmetres referits 
al carrer 
 

Tanques Segons l’art. 92. 

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

Paràmetres referits 
a l’edificació 

Nombre màxim de plantes Pb + 3pp 

Alçada lliure mínima :  
· soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. per usos residencials. 

3,00 mts. per a altres usos. 
· planta pis 2,50 mts. 

Entresolat a planta baixa Segons art. 65. 

Soterranis Segons art. 87 
Condicions estètiques Els materials i colors de façana 

s’ajustaran a la gamma de colors ocres, 
verds o terrosos que millor s’adaptin a 
l’entorn. 

Tipus i material de la coberta Inclinada i amb un pendent màxim del 
30%. 
Plana sense limitacions. 

Condicions formals La geometria dels edificis únicament pot ser de dos tipus: 
- formant blocs lineals amb una crugia màxima de 12 mts. 
- formant torres amb dues dimensions ortogonals no superiors 

a 22 mts. lineals. 
Tot projecte haurà  de col·locar els edificis de manera que respectin i 
harmonitzin amb: 

- la topografia del terreny tot situant-se, preferentment, 
paral·lels a les corbes de nivell. 

- Les alineacions del carrer, buscant el seu paral·lelisme. 
En els casos d’edificis esglaonats, no es podran estendre sobre el terreny 
de manera que el nombre de plantes situat sobre el nivell amb 
consideració de planta baixa sigui superior al màxim permès. Quan això 
succeeixi caldrà dividir l’edifici i donar compliment a la separació mínima 
entre edificacions dins de la parcel·la. 

Espai lliure de 
l’edificació 

Serà enjardinat, sense aparcament ni cap altre element que en dificulti el 
seu ús per al lleure, i amb una superfície mínima de 25 m2 per habitatge. 
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5. Les condicions d’ús són les següents: 

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

 

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

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

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

Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111.  

ARTICLE 199. EXECUCIÓ DEL PLA EN SÒL URBÀ 

1. En sòl urbà, l’execució del POUM i dels Plans de Millora Urbana que el desenvolupin, es pot realitzar per sectors de planejament 
urbanístic o polígons d’actuació urbanística complets, que permetin, almenys, la distribució justa entre els propietaris dels 
beneficis i les càrregues derivades de l’ordenació. Altrament, en els supòsits en què no calgui o no sigui possible la delimitació 
d’un polígon per al repartiment equitatiu  dels  beneficis  i  càrregues  derivats  de  l’ordenació  urbanística,  se’n  pot  fer 
l’execució de manera puntual o aïllada. 

2. La  delimitació  dels  polígons  d’actuació  previstos  en  aquest  Pla, siguin  continus  o  discontinus, s’efectua atenent als 
següents requisits: 

a) que per les seves dimensions i per les característiques de l’ordenació siguin susceptibles d’assumir les cessions de sòl 
previstes pel planejament. 

b) que quan pertanyin a un mateix sector, estiguin equilibrats en càrregues i beneficis i facin possible la seva distribució 
equitativa. 

c) que tinguin entitat suficient per a justificar tècnicament i econòmica l’autonomia de l’actuació. 

3. La delimitació de polígons d’actuació urbanística comporta, d’acord amb l’article 22 de les presents Normes urbanístiques el 
compliment de les determinacions concretes previstes pel sòls que els integren i els deures previstos en l’indicat precepte. 

4. El sistema d’actuació preferent pels polígons d’actuació delimitats per aquest POUM és el de reparcel·lació en qualsevol de les 
seves modalitats, sens perjudici de la procedència de l’aplicació del sistema d’expropiació quan es produeixi el supòsit previst a 
l’article 116.4 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, o bé quan el POUM 
expressament ho determini. 

5. L’obertura i ampliació de vials sobre solars o edificis en sòl urbà comportarà la cessió obligatòria i gratuïta del sòl prèvia a 
l’atorgament de la llicència, sense necessitat de la delimitació d’un polígon d’actuació, quan aquesta cessió sigui necessària 
perquè aquest sòl adquireixi la condició de solar. 

6. En tots els altres  supòsits,  o  en  les  reserves  per  altres  fins  que  els  assenyalats  anteriorment, l’adquisició es farà 
mitjançant l’expropiació. 

7. El cost d’aquestes expropiacions, així com el de les obres d’urbanització, podrà ser repercutit als propietaris que resultin 
especialment beneficiats per a l’actuació urbanística, mitjançant la imposició de contribucions especials, havent estat delimitada 
prèviament l’àrea urbana beneficiària de la millora. 

 

ARTICLE 200. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ DEFINITS PEL PLA 

1. Aquest POUM defineix en sòl urbà consolidat els següents polígons d’actuació: 

− PA-23 Hotel Bellvue 

 

2. Les determinacions concretes dels sòls que integren els polígons d’actuació urbanística delimitats per aquest POUM, així com les 
determinacions relatives als terrenys objecte de cessió obligatòria i gratuïta i el seu destí i ús es contenen en les fitxes 
normatives següents: 

 

PA-23 Hotel Bellevue 

Objectius: 

Obtenir les cessions pendents dins de l’àmbit i completar la urbanització. 

Paràmetres urbanístics: 

• Cessions de sistemes: les assenyalades en el plànols d’ordenació (O-03). 

• Sistema d’actuació: Reparcel·lació modalitat de compensació. 

9 OBJECTIUS I CRITERIS DE LES MODIFICACIONS 

 
Els objectius i criteris de les modificacions són: 
-  Solucionar i aclarir i facilitar la gestió d’ algunes disfuncions detectades entre el 
planejament i la realitat física. 
-  Adequar els límits dels àmbits en el SMU-04 a la realitat física i de propietat. 
- Adaptar l’avinguda Europa al estat real de les edificacions consolidades. 
- Adaptar el passatge situat entre els carrers Guadalajara i Cuenca  com a sistema de vialitat. 
- Suprimir el vial previst en el POUM com a prolongació del carrer  Espigol, entre els carrers 
de l’Arboç i el carrer Ginebró. 

10 PROPOSTA DE MODIFICACIONS 

 
Es proposen la totalitat de les modificacions agrupades en quatre, que tenen característiques 
urbanístiques similars. 
1. Modificació, situada als carrers l’Abat Sunyer, l’Horitzó i l’avinguda de Sant Elm, 

consistent en fer els ajustaments necessaris al límit entre les propietats privades i la 
vialitat. 

2. Modificació consistent en la rectificació de límits  de l’àmbit per ajustar-los a la realitat 
física, de propietat o de planejament existent. Els àmbits  inclosos en aquest grup serien: 

- El SMU-04 situat entre el carrer de Santa Magdalena, Avinguda Sant Adolf i la 
Carretera de Girona  

3. Modificació consistent en la rectificació de la vialitat prevista en el POUM, en les zones 
següents: 

- L’avinguda Europa en el tram on es converteix en el carrer Oviedo  
4. Modificació consistent en la supressió de la vialitat prevista en el POUM, en les zones 

següents: 
- Vial inexistent físicament , prolongació del carrer Espigol, entre els carrers de 

l’Arboç i el carrer Ginebró. 
5. Modificació, consistent en la creació d’una nova vialitat en el  passatge existent sobre de 

la riera  de Tueba en el tram delimitat per  els carrers Guadalajara i Cuenca. 
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11 QUADRE RESUM DE SUPERFÍCIES 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificació 1 

 

Afectació 
Sup. Vial 

POUM 
 

Afectació 
Sup. Vial 

Modificació 
 

Sostre illa o 
parcel.la 
 POUM 

 

Sostre illa o 
parcel.la 

 Modificació 
 

Superfície 
illa POUM 

 

Superfície illa 
Modificació 

 

Superfície 
EL1 

 POUM 

Superfície 
EL1 

Modificació
1.a  No es modifiquen cap d’aquests paràmetres. Només s’ajusten  
1.b  No es modifiquen cap d’aquests paràmetres. Només s’ajusten 
1.c 15.15 1.43 2856.33 2867.31 3570.42 3584.14 0 0 
1.d 131.68 

 
125.83 

 
884.13 

 
885.79 

 
2210.34 

 
2214.48 

 
4545.41 

 
4546.37 

 1.e 
1.f 

3.15 3.52 2464.78 2464.64 6161.97 6161.60 0 0 1.g 
1.i 
1.h 

87.33 30.30 2157.35 2140.78 2696.92 2675.98 0 0 1.l 
1.k 
1.j 19.11 0 3137.29 3137.29 3902.51 3921.62 0 0 
1.m 44.98 0 616.66 634.65 1541.65 1586.63 0 0 
1.n 40.58 31.70 1569.91 1517.14 1962.39 1896.43 0 0 
1.o 0 69.84 2447.99 2420.04 6119.99 6050.1 0 0 
1.p 
1.q 9.23 0 1330.41 1334.10 3326.03 3335.26 0 0 

 351,21 262,62 17.464,85 17.401,74 28.166,19 28.090,98 4.545,41 4.546,37
Modificació 2 
2 - - 9142,00 9131,81 9142,00 9131,81 - - 
 
Modificació 3 
3 164,82 0 2832,07 2832,07 1155,62 1155,62 - - 
 
Modificació 4 
4 0 395.47 800,00 800,00   - - 
 
Modificació 5 
5 344,71 0 1411,43 1264,80 1764,29 2108,00 - - 
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MODIFICACIONS 
 

Modificació 1:  Es situa als carrers l’Abat Sunyer, l’Horitzó i l’avinguda de Sant Elm, i  
consisteix en fer els ajustaments necessaris al límit entre les propietats privades i la vialitat. 
 

Modificació 1.1.a  
Afectació a l’avinguda de Sant Elm. Finca amb la localització Passeig Maritim P Irla, situada 
entre aquest i l’avinguda de Sant Elm. 
Afectació de la cantonada l’edificació existent per vialitat, produïda segurament per errors 
en el  dibuix. Aquesta afectació és de 14.50cm. 
Modificació: 
S’ajusta el vial a la realitat física de la edificació i afectar la part no edificada de l’altre 
costat de vial  que correspon a un marge, per tal de fer els 8 m. de vial. 
 
Modificació 1.1.b  
Afectació a l’avinguda de Sant Elm. Finca amb la localització Travessera Raig, situada 
entre aquesta i l’avinguda de Sant Elm. 
Afectació de l’edificació per vialitat, produïda segurament per errors en el  dibuix. Aquesta 
afectació és de 15.00cm. 
Modificació: 
S’ajusta el vial a la realitat física de la edificació i afectar la part no edificada de l’altre 
costat de vial  que correspon a un marge, per tal de fer els 8 m. de vial. 
 
Modificació 1.1.c  
Afectació a l’avinguda de Sant Elm, 63. Afectació de l’edificació per vialitat. L’afectació 
correspon a garatges i piscina superior. Aquesta afectació va de 0,00 cm a 80,00 cm.  
Afecta part de finca per vialitat de més de 8,00 m, i està dintre del polígon d’actuació PA-
23.  
Modificació: 
S’ajusta la afectació a la mínima necessària, cantonada. Aquesta afectació quedarà resolta 
quan es desenvolupi el polígon d’actuació. 

 
Modificació 1.1.d  
Afectació a l’avinguda de Sant Elm, cantonada amb vial sense urbanitzar. Aquesta es una 
afectació de l’edificació per vialitat. 
Afecta en part a un garatge i en part una caseta elèctrica  i tanques de parcel·la. 
Aquesta afectació és  per fer una vialitat de més amplada. Aquest vial no està urbanitzat i 
degut a les pendents tant grans, el dia que s’urbanitzi  tindrà de ser amb escales.  
Modificació: 
S’ajusta la afectació a la mínima necessària. Es manté la afectació de la caseta, però no la 
del garatge. 

 

Modificació 1.1.e  
Afectació a l’avinguda de Sant Elm, cantonada amb vial sense urbanitzar. Aquesta es una 
afectació de tanques de parcel.les per vialitat. 
Aquesta afectació és  per fer una vialitat que completi la existent en aquesta zona. Aquest 
vial està urbanitzat com a aparcaments exteriors privats. 
 
Modificació: 
S’ajusta la afectació per vialitat, amb forma mes coherent amb el lloc. Es modifica, però 
no es disminueix una zona EL1( Parcs i jardins urbans).  

 
.  

Modificació 1.1.f  
Afectacions a l’avinguda de Sant Elm.  
Afectacions de les cantonades de les edificacions  existents per vialitat, produïda 
segurament per errors en el  dibuix. Aquestes afectacions són d’uns 20 cm 
Modificació: 
S’ajusta el vial a la realitat física de la edificació i les tanques. 

 
Modificació 1.1.g 
Afectacions a l’avinguda de Sant Elm.  
Afectacions de les cantonades de les edificacions  existents per vialitat, produïda 
segurament per errors en el  dibuix. Aquestes afectacions són d’uns 20 cm 
Modificació: 
S’ajusta el vial a la realitat física de la edificació i les tanques. 

 
Modificació 1.1.h  
Afecta a dues finques per eixamplament de connexió semicircular. Una d’elles aquesta 
afectació  correspon a una edificació, destinada a centre transformador d’aquell sector. 
 
Modificació: 
S’ajusta el vial a la realitat física i es zonifica l’edificació destinada a centre transformador de serveis  
tècnics T. 
 
Modificació 1.1.i  
Afectació a l’avinguda de Sant Elm.  
Afectació de la cantonada de la edificació  existent per vialitat, produïda segurament per 
errors en el  dibuix. Aquestes afectacions són d’uns 20 cm 
Modificació: 
S’ajusta el vial a la realitat física de la edificació. 

 
Modificació 1.1.j  
Afectació a l’avinguda de Sant Elm 185 cantonada carrer de l’Horitzó .  
Afectació de parcel.la per vialitat per solucionar l’entrega dels vials. És una afectació  
excessiva per el tipus de vial que hi ha i el tipus d’urbanització residencial de baixa 
densitat, amb càrrega d transit mot baixa.  
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Modificació: 
S’ajusta el vial a la realitat física existent 

 
Modificació 1.1.k 
Afectació carrer transversal que comunica la intersecció de l’avinguda Sant Elm i carrer 
Horitzó amb el carrer s’Adolitx. 
Afecta una edificació de planta baixa. 
 
Modificació: 
S’ajusta el vial a la realitat física. 

 
Modificació 1.1.l 
Afectació carrer transversal que comunica la intersecció de l’avinguda Sant Elm i carrer 
Horitzó amb el carrer s’Adolitx. 
Afecta una  finca per connexió circular, que es creu no és necessaria. 
 
Modificació: 
S’ajusta el vial a la realitat física 

 
Modificació 1.1.m 
Afectació de finques en la intersecció de l’avinguda de Sant Elm,i el carrer Horitzó Afecta a 
una finca per eixamplament de connexió semicircular dels dos carrers. Aquesta afectació 
es  creu no necessària. 
 
Modificació: 
S’ajusta el vial a la realitat física existent 

 
Modificació 1.1.n 
Afectació i disfuncions d’una finca situada entre els carrers s’Adolitx i Abat Sunyer i el 
carrer transversal que els uneix. La topografia no s’ajusta a la realitat. S’ha firmat un 
conveni que concreta aquets punts i defineix els límits de la mateixa i la vialitat. 
 
Modificació: 
S’ajusta el vial i la parcel.la a la realitat física i al conveni. 
 
Modificació 1.1.o 
Carrer de s’Adolitx. No hi cap afectació, si no tot lo contrari hi ha una part de vialitat que 
queda com a finca edificable 
 
Modificació: 
S’ajusta el vial i la parcel.la a la realitat física. 
 
Modificació 1.1.p 

Carrer de s’Adolitx. No hi cap afectació, si no tot lo contrari hi ha una part de vialitat que 
queda com a finca edificable 
 
Modificació: 
S’ajusta el vial i la parcel.la a la realitat física. 
 
Modificació 1.1.q 
Afectació d’una edificació situada en el vial travesser entre l’Avinguda Sant Elm i el carrer 
Horitzó. 
La connexió a base d’escales amb l’avinguda Sant Elm  no arriba als 2 metres i el carrer 
transversal proposat per el POUM  4m. Es proposa desafectar l’edificació i modificar la 
connexió  per ajustar-la . 
 
Modificació: 
S’ajusta el vial i la parcel.la a la realitat física en la zona d’edificació. 
 

Modificació 2:  Grup, consistent en la modificació de límits  de l’àmbit per ajustar-los a la 
realitat física, de propietat o de planejament existent. L’àmbit es situa en el SMU-04 situat 
entre el carrer de Santa Magdalena, Avinguda Sant Adolf i la Carretera de Girona. Es tracta 
d’una petita reducció d’àmbit de 10 m2, per tal d’ajustar-lo a les propietats. 
El SMU-04 quedarà: 
  
SMU-04 Carretera de Girona - Eixample 
Objectius: 
Transformar aquesta peça d’antigues indústries en una àrea residencial i comercial situada en 
un punt estratègic al llarg del futur eix cívic de la carretera de Girona.  
Paràmetres urbanístics: 
Superfície total de l’àmbit: 9.131.81 m2. 
Índex brut d’edificabilitat: 1 m2st/m2. 
Usos: S’admetran com a usos principals els usos comercials, d’oficines i de serveis personals 
en el 40% del sostre i els usos residencials en el 60% del sostre. S’admetran també els usos 
compatibles amb els principals. 
Densitat d’habitatges: 68 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: La superfície viària indicada en els plànols, el 30% 
de la superfície total de l’àmbit per a espais lliures  i/o per a equipament. 
Cessió de sòl amb aprofitament: el corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic de 
l’àmbit. 
Sistema d’actuació: Reparcel·lació modalitat compensació. 
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Classificació del sol: urbà no consolidat 
Altres disposicions:  
a) Serà obligatòria la construcció de 300 places d’aparcament soterrani. El pla de millora 

urbana projectarà els aparcaments per afavorir-ne el funcionament unitari, però atenent a 
les parcel·les resultants podrà preveure la construcció d’aparcaments autònoms sempre 
que aquests no siguin inferiors a les 100 places. En cas que una part dels aparcaments hagi 
de situar-se sota sòl de cessió per a sistemes, el subsòl corresponent a l’aparcament podrà 
ser de titularitat privada. 

b) El Pla de Millora Urbana considerarà la conveniència de preservar i rehabilitar alguna de 
les edificacions històriques vinculades a l’activitat industrial 

 
Modificació 3:  consistent en la modificació de la vialitat prevista en el POUM, en les zones 
següents: 

- L’avinguda Europa en el tram on es converteix en el carrer Oviedo  
La vialitat del POUM  preveu l’eixamplament d’aquesta connexió. 
El carrer d’Oviedo tindrà una amplada una vegada s’executin les previsions del POUM de 14 
m. i l’avinguda d’Europa en aquest punt actualment té 14.50 m en el punt més estret 
L’estudi de mobilitat i memòria del POUM estipulen com una connexió longitudinal ja existent 
la 1- Avinguda d’Europa-c/Oviedo/ c/Gravina etc.. 
En cap d’aquests dos documents, ni tampoc a l’agenda econòmica del POUM s’avalua aquesta 
afectació, si no tot lo contrari, es diu que aquesta correspon a una connexió existent. 
Aquests documents no tenen en compte aquesta afectació per als estudis i quantificació de la 
mobilitat generada. 
L’eixamplament que preveu el POUM del carrer Oviedo és  fa per facilitar l’accés de l’Avinguda 
Europa a  carrer Oviedo que, una vegada s’aconsegueixin els terrenys necessaris,farà 14 m 
d’amplada. Actualment la part de l’avinguda d’Europa té en el seu punt més estret 15 m 
amplada.  
 
Modificació: 
S’ajusta el vial a les edificacions existents, i per tal de no augmentar el sostre màxim de les 
parcel.les afectades es redueix el seu aprofitament en planta baixa.  
El quadre resum és: 

 POUM Modificació 
Superfície finques privades 1.155,67 m2 1.320,44 m2 
Sostre segons normativa  en planta baixa per a 
usos  no residencials 

1.155,67 m2 1.155,67 m2 

Profunditat edificable planta baixa  no residencial  Total illa Segons alineació 
posterior modificació 

Profunditat edificable planta baixa residencial  12,00 m 12,00 m 
Profunditat edificable plantes pis  12,00 m 12,00 m 

 
Modificació 4:  consistent en la modificació de la vialitat prevista en el POUM, en les zones 
següents: 

- Vial inexistent físicament , prolongació del carrer Espigol, entre els carrers de 
l’Arboç i el carrer Ginebró. 

Es proposa la eliminació d’aquest tram de carrer del sistema viari.  

No hi ha augment de sostre en aquesta modificació ja que la finca afectada actualment per el 
POUM té un sostre màxim de 800 m2 per la normativa de la subzona 9a, i desprès 
d’augmentar la superfície per la desafectació del vial, continuaria tenint els 800 m2 de sostre 
com a màxim tal com estableix  Article 171. Subzona clau 9a de xalets 
 
Quadre resum 

Superfície 
POUM 

Sostre màxim Superfície 
modificació 

POUM 

Sostre segons modificació POUM 

1.001,93 m2 1.001,93 * 0.8= 801,54 m2 
Màxim per normes 800,00 m2 

1203,69 m2 1203,69 *0.8= 962,95 m2 
Màxim per normes 800,00 m2 

 
Modificació: 
S’anul·la la part de vial no existent físicament, sense que això representi un augment de 
sostre màxim previst per el POUM. La part de vial existent queda com està actualment, 
respectant els murs existents. 
La justificació d’aquesta modificació s’adjunta a l’annex. 
 
Modificació 5:  consistent en la creació d’una nova vialitat en el  passatge existent sobre de 
la riera  de Tueba, en el tram delimitat per  els carrers Guadalajara i Cuenca. 
 

S’ha estudiat el informe sobre l’inundabilitat  del POUM , també les escriptures de propietat, 
el plànol de plujanes  del mateix POUM per tal de copsar la problemàtica, no tant urbanística 
si no de riscos naturals, i de propietat que aquesta disfunció genera. 
L’estudi d’inundabilitat del POUM, amb informe favorable de l’ACA, fa esment en diversos 
punts a la riera de Tueda. En cap del casos que fa esment de la riera diu que calgui prendre 
mesures sobre la riera en aquest tram, si no tot el contrari, ja que diu que aquest tram està 
canalitzat amb un caixó de 7 * 2 metres de secció, segons projecte elaborat per la mateixa 
ACA.    
Les escriptures a les que hem pogut tenir accés deixen molt clar que llinden amb el torrent i 
per tant aquest no es propietat privada. 
També el plànol de plujanes del POUM ens indica que la canalització de la riera no està sota 
de les propietats actuals.   
El Poum zonifica aquest passatge com a parcel.la urbana i edificable.  
El passatge està urbanitzat i serveix de connexió de vianants al sector.  
 
Modificació: 
Es zonifica el passatge actual com a sistema viari V. 
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PLÀNOLS 
 

MODIFICACIÓ NÚM. 1 

1 PLÀNOLS D’INFORMACIÓ  

SITUACIÓ – EMPLAÇAMENT- ORTOFOTO- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
• Modificació 1 INFORMACIÓ 

• Plànol  núm. 1 situació 
• Plànol  núm. 2 situació 

EMPLAÇAMENT- ORTOFOTO- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
• Modificació 1 INFORMACIÓ 

• Plànol núm. 3    1a 
• Plànol núm. 4    1b 
• Plànol núm. 5    1c 
• Plànol núm. 6    1d 
• Plànol núm. 7    1e 
• Plànol núm. 8    1f 
• Plànol núm. 9    1g 
• Plànol núm. 10    1h 
• Plànol núm. 11    1i 
• Plànol núm. 12   1j 
• Plànol núm. 13    1k 
• Plànol núm. 14    1l 
• Plànol núm. 15    1m 
• Plànol núm. 16   1m 
• Plànol núm. 17   1o 
• Plànol núm. 18    1p 
• Plànol núm. 19   1q 

PLANEJAMENT VIGENT 
• Modificació 1 INFORMACIÓ 

• Plànol  núm. 20 POUM 28 
• Plànol  núm. 21 POUM 34 

2 PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
 

• Modificació 1ORDENACIÓ 
• Plànol núm. 1    modificació plànol POUM 28 
• Plànol núm. 2    modificació plànol POUM 28 
• Plànol núm. 3    1a 
• Plànol núm. 4    1b 
• Plànol núm. 5    1c 
• Plànol núm. 6    1d 
• Plànol núm. 7    1e 
• Plànol núm. 8    1f 
• Plànol núm. 9    1g 

• Plànol núm. 10    1h 
• Plànol núm. 11    1i 
• Plànol núm. 12   1j 
• Plànol núm. 13    1k 
• Plànol núm. 14    1l 
• Plànol núm. 15    1m 
• Plànol núm. 16   1m 
• Plànol núm. 17   1o 
• Plànol núm. 18    1p 
• Plànol núm. 19   1q 

 

MODIFICACIÓ NÚM. 2 

1 PLÀNOLS D’INFORMACIÓ  

SITUACIÓ – EMPLAÇAMENT- ORTOFOTO- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
• Modificació 1 INFORMACIÓ 

• Plànol  núm. 1 situació 
ÇAMENT- ORTOFOTO- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
• Modificació 1 INFORMACIÓ 

• Plànol núm. 2     
PLANEJAMENT VIGENT 
• Modificació 1 INFORMACIÓ 

• Plànol  núm. 3 POUM 18 

2 PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
 

• Modificació 1ORDENACIÓ 
• Plànol núm. 1    modificació plànol POUM 28 
• Plànol núm. 2    modificació 2 

 

MODIFICACIÓ NÚM. 3 

1 PLÀNOLS D’INFORMACIÓ  

SITUACIÓ – EMPLAÇAMENT- ORTOFOTO- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
• Modificació 1 INFORMACIÓ 

• Plànol  núm. 1 situació 
ÇAMENT- ORTOFOTO- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
• Modificació 1 INFORMACIÓ 

• Plànol núm. 2    varis 
• Plànol núm. 3   estructura propietat  
• Plànol núm. 4    imatges 

PLANEJAMENT VIGENT 
• Modificació 1 INFORMACIÓ 

• Plànol  núm. 5 POUM 14 
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2 PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
 

• Modificació 1ORDENACIÓ 
• Plànol núm. 1    modificació plànol POUM 14 
• Plànol núm. 2    modificació 3 

 

MODIFICACIÓ NÚM. 4 

1 PLÀNOLS D’INFORMACIÓ  

SITUACIÓ – EMPLAÇAMENT- ORTOFOTO- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
• Modificació 1 INFORMACIÓ 

• Plànol  núm. 1 situació 
ÇAMENT- ORTOFOTO- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
• Modificació 1 INFORMACIÓ 

• Plànol núm. 2     
PLANEJAMENT VIGENT 
• Modificació 1 INFORMACIÓ 

• Plànol  núm. 3 POUM 14 

2 PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
 

• Modificació 1ORDENACIÓ 
• Plànol núm. 1    modificació plànol POUM 14 
• Plànol núm. 2    modificació 4 

3  ANNEX JUSTIFICATIU 

JUSTIFICACIÓ 
 

MODIFICACIÓ NÚM. 5 

1 PLÀNOLS D’INFORMACIÓ  

SITUACIÓ – EMPLAÇAMENT- ORTOFOTO- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
• Modificació 1 INFORMACIÓ 

• Plànol  núm. 1 situació 
ÇAMENT- ORTOFOTO- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
• Modificació 1 INFORMACIÓ 

• Plànol núm. 2     
PLANEJAMENT VIGENT 
• Modificació 1 INFORMACIÓ 

• Plànol  núm. 3 POUM 17 

2 PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
 

• Modificació 1ORDENACIÓ 

• Plànol núm. 1    modificació plànol POUM 17 
• Plànol núm. 2    modificació 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sant Feliu de Guíxols, 24/març/2011 
Colomo Arquitectura i urbanisme SLP 
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ANNEX 

ANNEX MODIFICACIÓ QUARTA 
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Annex1 
 Documents de llicencia d’obres de l’edificació  és de data 27/01/1976.  
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Annex 2 
Plànol del PGOU del 1985, amb acord de la Comissió provincial d’urbanisme de data 25/11/1985.  
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Annex 3 
Plànol d’informació “ordenació segons PGOU” del pla parcial Sant Amanç 2, aprovat en data 17 de juny de 1987 
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Annex 4 
Documentació de la modificació del pla parcial Sant Amanç 2 aprovada el 17 de juny de 1987 
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Annex 5 
Documents de la petició a l’ajuntament per part del veïns de la urbanització, que es suprimeixi l’afectació 

plantejada en la modificació núm. 4  
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Annex 6 
Documentació  de l’estat actual de la zona,Topografia, planta, seccions i imatges 
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