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1. MEMORIA DE LA INFORMACIÓ 

 
 

1.1. Identificació del sector de millora urbana Vista Alegre Nord 
 

El sector de sòl urbà no consolidat identificat amb la clau SMU 05 en el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) de Sant Feliu de Guíxols, és situa a l’Oest del nucli urbà de la 
ciutat i limita pel Sud amb el carrer de Les Penyes i Vista Alegre, per l’Est amb el carrer Vicens 
Vives i pel Nord i Sud amb sòl no urbanitzable. La superficie del sector, segons el POUM, és de 
19.750 m2 i inclou finques registralment complertes ja que constitueix part d’un anterior Pla 
Parcial (Pla Parcial d’Ordenació Vista Alegre aprovat definitivament el 15 de juliol de 1987) 
quina execució no va ser completada per l’antic promotor.   
 
  

 
1.2. Planejament municipal que s’executa i criteris generals d’ordenació. 

 
El planejament superior de caràcter general que s’executa i desenvolupa amb el present Pla és 
el POUM de Sant Feliu de Guíxols 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, 
així com la Modificació puntual del POUM en l’àmbit del SMU-05 que té per objecte el canvi 
dels paràmetres de densitat i condicions d’edificació sobre el sòl on ha d’emplaçar-se la reserva 
d’habitatges acollits al règim de protecció oficial i altres mesures d’estímul d’habitatges 
asequible, pendent en l’actualitat d’aprovació definitiva. 
 
El POUM i la Modificació puntual en tramit defineixen aquest sector i les seves principals 
determinacions en la corresponent fitxa normativa de l’article 198.8 de les Normes 
Urbanístiques a desenvolupar mitjantçant un Pla de Millora Urbana. 
 
El desenvolupament d’aquest SMU respón a la necessitat de reordenar la urbanització prevista 
en aquest àmbit per tal d’augmentar les cessions d’espais lliures, reduir el sostre edificable, 
millorar la connectivitat del Parc de Montcalvari amb el Mirador dels Frares i disminuir l’impacte 
paisatgístic de les futures edificacions. 

 
La Memòria del POUM (apartat V. El sistema d’espais lliures) destaca la projecció del SMU 05 
com una actuació de millora de la qualitat paisatgística del front litoral tota vegada que al 
reordenar la disposició de l’edificació, allunyant-la del carener, i situant-la en la zona enclotada 
de l’àmbit, el seu impacte visual serà nul. L’emplaçament de les cessions d’espais lliures està 
pensat per donar continuïtat a l’àrea de Monticalvari cap als penyasegats litorals, i 
concretament cap el Mirador dels Frares. 

 
 

1.3.  Justificació del Pla de Millora Urbana. 
 

L’article 198 de les Normes Urbanistiques del POUM disposa que els Plans de Millora Urbana 
(en endavant PMU) que s’hauran d’aprovar en desenvolupament dels sectors de millora urbana 
delimitats hauran de respectar les condicions que s’estableixen en les fitxes normatives 
corresponents a cada un dels àmbits.  

 
Així mateix, l’article 198 estableix que els PMU hauran de preveure i garantir que la gestió de 
residus d’excavació i de la construcció que es generin es durá a terme en instal.lacions 
autoritzades d’acord amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer d’intervenció integral de l’administració 
ambiental i normativa de desenvolupament. Igualment, el disseny i els elements de la xarxa 
d’enllumenat públic han de donar compliment a les determinacions de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental per a la protecció del medi nocturn i normativa de 
desenvolupament. Els PMU també han de preveure, justificar i garantir la incorporació de 
criteris de sostenibilitat en l’edificació, pel que fa a la millora de l’eficiència en els consums 
d’aigua, de l’energia i dels materials de la construcció. 
 
Per últim, assenyala aquell precepte que les propostes d’ordenació, zonificació i rasants dels 
PMU hauran de justificar la suficiència d’abastament d’aigua potable i que les noves 
connexions a la xarxa d’abocament no afectaran el bon funcionament del sistema general. 
 

 
1.4. Objecte i contingut del Pla de Millora Urbana 

 
En ordre a portar a terme els objectius que especifica el POUM per aquest àmbit, el present Pla 
contempla en següents continguts: 
 
a) Conté la qualificació del sòl 
b) Regula els usos i els paràmetres d’edificació que han de permetre l’atorgament de 

llicències. 
c) Assenyala les alineacions i les rasants. 
d) Defineix l’ordenació de volums i els paràmetres de les edificacions. 
e) Estableix els instruments de gestió i fixa els terminis per a executar les obres d’urbanització 

i d’edificació, sense perjudici de que siguin modificats per la programació urbanística que 
formuli l’Ajuntament. 

f) Justifica el compliment de les exigències específiques de l’article 198.3, 4, 5 i 7 de les 
Normes Urbanístiques del POUM. 

 
La documentació del Pla de Millora Urbana, de conformitat amb els articles 66 a 68 del Text 
refòs de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol (en endavant, 
TRLUC), és la següent: 
 
a) Memòria 
b) Plànols d’informació, d’ordenació, de projecte i de detall de la urbanització. 
c) Normes reguladores dels paràmetres d’ús i d’edificació del sòl  
d) Avaluació econòmica de la promoció, i l’estudi i justificació de la seva viabilitat 
e) Pressupost de les obres i dels serveis i pla d’etapes. 
f) Determinació de la divisió poligonal 
g) Justificació de que es compleixen les determinacions del planejament urbanístic municipal 

sobre mobilitat sostenible. 
h) L’informe mediambiental 

 
Finalment, tota vegada que es tracta d’un pla derivat d’iniciativa privada, conté la documentació 
següent: 
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a) Estructura de la propietat del sòl 
b) Viabilitat econòmica de la promoció 
c) Compromisos que s’adquireixen 
d) Garanties de compliment de les obligacions contretes 

 
 

1.5.Característiques del l’àmbit del Pla de millora urbana. 
 

1.5.1. Edificacions existents i estat actual 
 
Dins l’àmbit existiexen restes de l’anterior urbanització inacabada al carrer J.Vicens Vives, que 
seràn enderrocats amb motiu de l’execució de l’obra urbanitzadora. 
 
La finca presenta un pendent en sentit Sud-Nord, essent aproximadament del 10%, i està 
format per la vegetació característica del bosc autòcton mediterrani (Pins-Sureres) 
 

 
1.5.2. Estructura de la propietat 
 

El sòl inclòs en l’àmbit del Pla de Millora pertany a la mercantil Resbel XXI, S.L, que va adquirir 
totes les parcel.les edificables de la meitat nord de l’antic Pla Parcial Vista Alegre i a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guixols com a titular dels sòls de cessió obligatòria i gratuïta 
previstos en l’esmentat Pla Parcial Vista Alegre i també pel que fa referència a la meitat nord de 
l’antic sector. 
 
 
RESBEL XXI, S.L. es titular de les següents finques registrals:  
 
A) Finca registral 16.250, inscrita al Registre de la Propietat de San Feliu de Guíxols, al tom 
2727, llibre 333, foli 58. 

 
B) Finca registral 15.297, inscrita al Registre de la Propietat de San Feliu de Guíxols, al tom 
2668, llibre 311, foli 96. 
 
C) Finca registral 15.296, inscrita al Registre de la Propietat de San Feliu de Guíxols, al tom 
2668, llibre 311, foli 93. 

 
L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS és titular de les següents finques registrals: 
 
A) Finca registral 27710, inscrita al Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guixols, al tom 

3360, llibre 624, foli 68. (10% aprofitament) 
B) Finca registral 27709, inscrita al Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guixols, al tom 

3360, llibre 624, foli 67 (zona verda) 
C) Finca registral 27708, inscrita al Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guixols, al tom 

3360, llibre 624, foli 66 (equipament) 
D) Finca registral 27711, inscrita al Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guixols, al tom 

3360, llibre 624, foli 71 (vialitat)  
 
 

 
 

Així mateix, cal fer constar que en el Registre de la Propietat encara hi ha una porció de finca 
que és la resta de la finca registral 14.364, inscrita al Llibre 293, Tom 2625, a nom de la 
mercantil EPITELI, S.A. La superficie i límits d’aquesta porció es justificarà i concretarà dins el 
tràmit de la reparcel·lació.  

 
 Per aquesta raó, cal considerar a EPITELI, S.A. interessada en  l’expedient i caldrà notificar-li 
també l’aprovació definitiva d’aquest PMU. 

 
Les adreçes a efectes de notificació de l’aprovació definitiva: 
 

- RESBEL, XXI, S.L.: carrer Pau Claris, 162-164, 1er, porta 9, Barcelona 
(08037) 

- EPITELI, S.A.: Sr. Aguilera, carrer Marmellà, 7 Barcelona (08023). 
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1.5.3. La fitxa del sector en el POUM de Sant Feliu de Guíxols i la Modificació 
puntual en tràmit és la que es reprodueix seguidament: 

 

SMU-O5 Vista Alegre Nord. 
 
Objectius: 
 

Reordenar la urbanització prevista en aquest àmbit per tal d’augmentar les cessions d’espais 
lliures, reduir el sostre edificable, millorar la connectivitat del Parc de Montcalvari amb  el 
Mirador dels Frares I disminuir l’impacte paisatgístic de les futures edificacions. 

 

Paràmetres urbanístics: 

-Superficie total de l’àmbit: 20.085,83 m2 

-Edificabilitat total: 3.414,59 m2 de sostre d’aprofitament total, dels quals 1.024,38 seran de 
sostre d’aprofitament corresponent a l’Ajuntament. 

-Índex brut d’edificabilitat: 0,17 m2 st/m2. 

-Usos: L’ús principal serà el residencial. S’admetran també els usos compatibles amb el 
principal. 

- 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 asequible: com a 
mínim, el 10% del sostre destinat a habitatge. 

- Densitat d’habitatges: Zona 9b: 7,6 hab./Ha; Zona habitatge protegit en apartaments (12hp): 
98,56 hab/Ha. 

- Nombre d’habitatges edificables: 14 habitatges de règim lliure; 12 habitatges acollits a règim 
de protecció oficial. 

- Reserves i cessions de sòl per a sistemes: Les assenyalades en els plànols d’ordenació, que 
corresponen com a mínim a 9.580,94 m2 d’espai lliure (el 47,7% de la superfície total de 
l’àmbit) I a la superfície viària indicada (aprox. 1.804,73 m2) 

- Cessió de sòl amb aprofitament: com a mínim, el corresponent al 10% de l’aprofitament 
urbanístic de l’àmbit. 

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

- Classificació del sòl: urbà no consolidat. 

- Condicions d’edificació: 

 

 

Habitatges de règim lliure: Els habitatges s’organitzaran en set unitats d’edificació de dos 
habitatges cadascuna. La resta de condicions d’edificació es regularan bàsicament segons la 
zona 9b i es concretaran a través de les pròpies llicències urbanístiques tal I com preveu 
l’article 180.5 del Text refòs de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005 de 26 
de juliol. 

Habitatge de protecció en apartaments(clau 12hp): Els habitatges protegits es situaran sobre 
la parcel·la de 1.217,47 m2 identificada en el plànol II.1 “Proposta de Modificació del POUM. 
Zonificació”., amb un sostre màxim de 1024,38 m2/st. 

Condicions d’edificació:  

Alçada reguladora: 6 m. segons art. 88 del POUM (PB+PP) 

Alçada lliure: soterrani: 2,20 m; planta baixa: 2,50 m; planta pis: 2,50 m. 

Ús principal: habitatges de protecció pública. 

Els habitatges s’organitzaran en dos blocs de sis habitatges cadascún, units per un nucli de 
comunicacions (escala i ascensor) comú. 

Separacions mínimes: 3 mts a carrer, fons i laterals. 

Ocupació màxima: 60% 

Tanques: segons art. 83 del POUM 

Composició de façana: Lliure. S’ajustarà a la gama de colors terrosos de l’entorn. S’utilitzaran 
revocs, obra vista manual o semi-manual i aplacats de terra Travertí romà o bé pedra de 
Banyoles. 

Coberta: La coberta serà inclinada amb un pendent màxim del 30% I color rogenc (teula àrab) 
o bé plana no accessible (no s’admeten terrats) 

Fusteria: Lliure 

Vegetació: S’hauran d’enjardinar obligatòriament tant la franja de separació a vials, rodats o 
de vianants, com les separacions a veïns. La vegetació a emprar seran espècies autòctones 
pròpies de l’entorn. 

Dotació mínima aparcament: Aparcament soterrat segons art. 111 del POUM (1,5 places per 
habitatge). 

  

-Compromisos del promotor: - El sector haurà d’arranjar l’espai situat damunt la mina de 
Montcalvari afectat per un abocament de terres uns anys enrere. 

- El Pla de Millora Urbana haurà de resoldre justificadamente la implantació dels edificis 
respecte de la topografia i el seu impacte paisatgístic. 

- El Projecte d’Urbanització preveurà que la secció del vial permeti l’aparcament dels visitants 
de la zona. 
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2. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 

 
 

2.1. Criteris generals de l’ordenació 
 
Són els que venen establerts a la fitxa del planejament municipal de Sant Feliu de Guíxols: 
 
. Reordenar la urbanització prevista en aquest àmbit per tal de: 
 
 -Augmentar les cessions d’espais lliures 
 
  -Reduïr el sostre edificable 
 

- Millorar la connectivitat del Parc de Montcalvari amb el mirador dels Frares 
 

- Disminuir el impacte paisatgístic de les futures edificacions. 
 

 
 
2.2. Els sistemes viaris i d’espais lliures. L’ús residencial. 

 
El present PMU respecta la proposta d’ordenació continguda en el POUM pel sector “Vista 
Alegre” (plànol O-03 “Ordenació del sòl urbà i sectors de sòl urbanitzable delimitat”, full 28/44) 
mitjançant la creació d’un important espai lliure públic, de més de 9600 m2, adjacent a les 
parcel·les de les futures edificacions residencials que, en conjunt, preserva d’edificació gairebé 
la meitat nord de l’àmbit. 
 
El carrer J. Vicens Vives, previst en l’anterior Pla Parcial queda integrat en el nou espai lliure 
públic i l’accés principal a les parcel.les i al futur parc public forestal es realitzarà per un vial de 
nova creació transversal al carrer de Les Penyes, en el límit Oest de l’àmbit del sector. L’accés 
peatonal al parc públic també es realitza a través de la franja que discòrre paral.lela al límit Est 
del sector. 
 
Les edificacions residencials s’implanten en la meitat Sud de l’àmbit amb front al carrer, a 
excepció de la parcel.la que es situa entre el carrer de nova creació i la zona verda privada.  Tal 
i com demostra el plànol annex a l’informe ambiental  i el recull fotogràfic l’impacte paisatgístic 
de les edificacions projectades i del conjunt de l’actuació urbanítzadora serà nul. 
 
Seguint les determinacions de la fitxa normativa el plànol 07 “Ordenació” dissenya set 
parcel.les edificables per a l’aprofitament privat, corresponents a set unitats d’edificació de dos 
habitatges cadascuna (catorze habitatges). El sostre de cessió a l’Ajuntament s’ubica sobre una 
parcel.la sobre la que poden executar-se 12 habitatges acollits a algun règim de protecció 
pública d’acord amb la qualificació urbanística  12hp que contempla la Modificació puntual del 
POUM en tràmit.  
 
 
 
 

2.3 Serveis d’urbanització 
 
Les obres d’urbanització a executar son objecte d’un Projecte d’Urbanització que es tramita en 
document independent seguint les directrius de l’article 97 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (en endavant, RLUC). 
 
Les solucions principals adoptades per als diferents capítols de la urbanització han estat les 
següents: 
 
Moviment de terres 
 
Els treballs d’obra civil comprenen el rebaix dels terrenys per a la formació de la caixa de 
paviments, que serà de l’ordre de 20 cm., i que es compactarà fins a assolir el 95% del PM. 
 
També es contempla l’arranjament de l’espai situat damunt la mina de Monticalvari afectat per 
un abocament de terres uns anys enrere.  
 
Segons el decret 123/2005  es contempla  els desbrossament de vegetació en una franja de 25 
mts. a comptar des del límit exterior de le parcel·les situades al perímetre de la urbanització.  
 
 
Pavimentació 
 
El paviment previst al carrer de les Penyes serà paviment asfàltic en calent amb vorada tipus T-
2 i rigola lateral de ciment blanc, amb la formació de voreres amb panot gris 20x20x4 de 9 
pastilles, sobre una base de formigó HM-200 de 20 cms de gruix. 
 
 
Al nou carrer s’ha previst el paviment amb pendent lateral amb tires de llamborda prefabricada 
amb paviment asfàltic en calent sobre una base de 20 cms de gruix de tot-ú artificial, compactat 
al 98 PM i una peça de vorada tauló enrasada que farà la transició  entre l’asfalt i el paviment 
de vorera, essent aquest format per peces de llosa romana prefabricada, sobre una base de 
formigó HM-200 de 20 cms de gruix. 

 
Sanejament 
 
S’ha previst en el projecte la previssió de la connexió per a les futures parcel.les a la canonada 
existent de clavegueram. 
 
Igualment està previst la substitució dels imbornals existents, en el cas que aquests es trobin 
deteriorats. 
 

 
Aigua potable 
 
La instal.lació d’aigua potable anirà soterrada per la vorera i serà amb canonada de fossa dubtil 
o de pol.lietilé d’alta densitat segons el diàmetre. Es durà a terme d’acord amb les indicacions 
de la companyia Aqualia. 
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Mitja i baixa tensió 
 
S’executaran les obres de soterrament de les línies elèctriques segons plànols facilitats per 
l’empresa Fecsa-Endesa.  Està prevista la instal.lació d’una estació transformadora en la 
parcel.la estimada, segons les directrius dels estudis realitzats per Fecsa-Endesa, que 
s’acompanyen com a annexos al projecte d’urbanització. 
 
Telecomunicacions 
 
S’executaran les obres de canalització segons l’estudi de l’empresa Telefonica, S.A. que 
s’adjunta al projecte d’urbanització 
 
Gas 
 
La xarxa de distribució de gas queda grafiada en el plànol corresponent, segons l’empresa 
subministradora Gas Natural, S.A. 

 
Enllumenat  
 
Per la instal.lació de l’enllumenat públic s’ha previst la col.locació soterrada de tub corvable 
corrugat de polietil.lé i arquetes de registre. Les llumeneres projectades seran de les columnes 
nickolson amb lluminària Bàsic Lateral de Salvi, amb equip de 100W VSAP o similar. Es durà a 
terme d’acord amb les indicacions de la companyia Enllumenats Costa Brava. 
 
 
Mobiliaria urbà 
 
Es preveu la col.locació de diversos bancs, del model ESSEN de FD Benito, així com la 
instal.lació de papereres model DARA de FD Benito. 
 
 
El pressupost d’execució material de les obres descrites és de 285.141,71 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.4 Quadre de superficies i sostres del sector.  
 
El Plànol d’ordenació 06 del Pla de Millora Urbana determina les superficies i sostres 
edificables següents: 
 

Superfícies Sol   m²   

Sup. àmbit     20.085,83    

           

Sup vialitat     1.804,73    

Sup Zones verdes 47,70%   9.600,94 *  

Total Sup Pública     11.405,67    

* Segons requeriment de Comissió d'Urbanisme s'incrementa en 20m² 

          

Sup. Sol Edificable     8.680,16    

Sup. Clau 12hp     1.217,47    

Sup. Clau 9b     7.462,69    

      
      
      
Superfícies sostres   m²   

Edificabilitat total 17%   3.414,59    

Edificabilitat Clau 12hp 30%   1.024,38    

Edificabilitat Clau 9b 70%   2.390,21    

           

Habitatges protecció oficial  2/3   682,92 8 habitatges 

Habitatges preu concertat  1/3   341,46 4 habitatges 
 

Superficies parcel·les    

      Edific. màxim Ocupació màxima 

1 UZ 0401 1137,63 341,47 40% 455,05 

2 UZ 0402 1141,74 341,47 40% 456,70 

3 UZ 0403 1101,19 341,46 40% 440,48 

4 UZ 0404 1096,02 341,46 40% 438,41 

5 UZ 0405 992,81 341,44 40% 397,12 

6 UZ 0406 995,71 341,45 40% 398,28 

7 UZ 0407 997,59 341,46 40% 399,04 

8 UZ 0408 1217,47 1024,38 60% 730,48 

Total Sol edificable 8680,16       

Total Sostre edificable  3414,59   
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2.5 Cessió del sostre d’aprofitament corresponent a l’Ajuntament.   

 
En tractar-se d’un ámbit de sòl urbà no consolidat, és exigible el deure de cessió del sòl 
corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic de conformitat amb allò que disposa l’article 
43.1 del TRLUC i 40.2 del RLUC. 
 
El planejament general estableix una reserva del 20% del sostre per habitatges de protecció 
oficial  i un 10% per habitatges acollits a d’altres mesures d’estímul de l’habitage asequible. En 
el projecte de reparcel.lació es plantejarà la proposta de que tot el sostre d’ús residencial de 
cessió gratuïta a l’Ajuntament pel concepte del 10% d’aprofitament sigui coincident amb les 
esmentades reserves de sostre d’habitatge protegit, sense perjudici de les compensacions 
económiques que pertoquin. 
 
La Memòria del text refòs de la Modificació del POUM incorpora un quadre de valors que 
justifica suficientment la proposta de cessió del 10% en la parcel.la destinada a la construcció 
dels habitatges protegits. 
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2. NORMES REGULADORES DELS PARÀMETRES D’ÚS I DE L’EDIFICACIÓ 

 
 
 
CAPITOL I  DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article 1. Àmbit d’aplicació d’aquestes normes 
 
Aquestes normes s’apliquen a l’àmbit del sector de sòl urbà no consolidat del POUM de Sant 
Feliu de Guíxols SMU 05 “Vista Alegre Nord” que és objecte del present Pla de Millora Urbana. 
 
 

Article 2. Naturalesa i contingut 

 
1. El present PMU té la finalitat de completar el teixit urbà, que és un dels objectes que li 
assigna la legalitat (article 68.1.a) del TRLUC). En conseqüència, és un planejament derivat del 
POUM de Sant Feliu de Guíxols i com a tal constitueix l’ordenació urbanística detallada que 
delimita l’estatut jurídic-urbanístic de la propietat. 
 
2. En totes les determinacions urbanístiques aplicables segons el POUM de Sant Feliu de 
Guíxols que no resultin regulades en aquest document serà d’aplicació l’esmentat planejament 
municipal. 
 

 
 Article 3. Vigència i revisió 

 
3.1 El Pla entrarà en vigor a partir de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva, així com la 
normativa urbanística íntegra, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva 
vigència és indefinida. 
 
Caldrà revisar el PMU en els supòsits següents: 
 
a) Si ho aconsella o estableix expressament una modificació o revisió del POUM  de Sant 

Feliu de Guíxols. 
b) Si ho determina una norma legal. 
 
3.2 Les modificacions puntuals del Pla de Millora Urbana seran escaients si les circumstàncies 
degudament justificades ho aconsellen. No es consideraran modificacions les concrecions de 
les condicions d’edificació que, si escau, es formulin a través de les llicències urbanístiques 
d’acord amb l’article 180.5 del TRLUC. 
 
Tant la revisió com la modificació seguiran el procediment establert per la legalitat urbanística 
aplicable. 
 
 
 

CAPITOL II DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DEL PLA 
 

Article 4. Iniciativa i Administració actuant 
 

La iniciativa en l’execució del present Pla de Millora Urbana és privada. 
 
L’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols té la condició d’administració urbanística actuant i, com a 
tal, exercirà les potestats i desenvoluparà les competències que li atorga l’ordenament vigent, 
pel que fa a la seva aprovació i execució, i serà la receptora de les cessions corresponents als 
sòls per a sistemes, d’aprofitament  i a les obres d’urbanització. 
 
 

Article 5.  Projecte d’Urbanització  

 
Les obres d’urbanització seran objecte del corresponent projecte d’urbanització de conformitat 
amb allò que disposa l’article 97 del RLUC. 

 
 

Article 6.  Execució i manteniment de l’urbanització. 
 
L’execució i lliurament de l’obra urbanitzadora serà a càrrec de la propietat.  
 
El lliurament i la recepció de les obres d’urbanització es realitzarà d’acord amb el procediment 
previst a l’article 169 del RLUC. 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 140.1.g) de les normes del POUM, la conservació o 
manteniment de l’obra urbanitzadora haurá de ser a càrrec dels propietaris durant el termini 
màxim de cinc anys des de la recepció per l’ajuntament. Amb aquesta finalitat es constituirà 
una entitat urbanística de conservació a la que s’integraran obligatòriament els propietaris de 
finques en el sector. 
 
Aquest termini podrà variar per acord de l’ajuntament i els propietaris passant a fer-se càrrec 
del manteniment de tot o part de l’obra urbanitzada el propi ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols, incorporant-la al normal manteniment de la resta de carrers de l’entorn. 
 
 

Article 7. Sistema d’actuació i divisió poligonal 

 
7.1 Atès allò que determina la fitxa normativa del sector i atès que es tracta d’un Pla d’iniciativa 
privada, la seva gestió serà pel sistema de reparcel.lació sota la modalitat de compensació 
bàsica. El projecte de reparcel.lació si es tracta d’un propietari únic com es el cas, es limitarà a 
especificar les finques aportades i les resultants, així com els sòls de cessió per la seva 
destinació pública. El projecte de reparcel.lació establirà, així mateix, l’afectació de les finques 
al pagament de les despeses d’urbanització i altres despeses del projecte.  
 
7.2 Atesa la superficie i característiques homogènies del sector, s’estableix un únic polígon 
d’actuació. 
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Article 8. Pla d’etapes 

 
El desenvolupament del polígon únic del sector serà segons les etapes i terminis següents: 
 
a) Inici de les obres d’urbanització, trenta-sis mesos des de l’aprovació definitiva del projecte 

d’urbanització i del projecte de compensació 
b) Acabament de les obres d’urbanització, dotze mesos des del seu inici. 
c) Sol.licitud de llicències d’edificació i acabament de les mateixes, segons els terminis fixats 

amb caràcter general per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. En particular, les obres 
d’execució dels habitatges de protecció pública hauran d’iniciar-se un cop la parcel.la hagi 
adquirit la condició de solar i hauran de finalitzar-se abans del termini de tres anys des de 
l’inici de la obra de construcció de les mateixes. 

 
 
 CAPÍTOL III. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Article 9.  Qualificació del sòl 
 
 La superficie del sòl es qualifica de zones i de sistemes. 
 
 9.1 Zones 

 
S’entén per zones els sòls del sector en el que es poden exercir les facultats edificatòries pels 
propietaris amb compliment de les determinacions del planejament general i derivat, així com 
les ordenances municipals i generals aplicables. 
 
El Pla de Millora Urbana contempla dues zones: zona de xalets (clau 9b) i  zona d’apartaments 
( clau 12 hp)  
 
9.2. Sistemes 
 
Són els sòls que es destinen a usos públics per tal de donar resposta als requeriments i 
necessitats col.lectives i socials dels habitants del municipi i específicament del sector. Són de 
cessió gratuïta i han de ser urbanitzats a càrrec dels propietaris. 
 
El Pla de Millora Urbana contempla els següents sistemes: 
 

- Sistema viari ( clau V) 
- Sistema d’espais lliures (clau EL2, Parcs periurbans) 

 
 
Article 10. Regulació de la zona de xalets (clau 9b) 

 
 
1. Els paràmetres urbanístics generals són els regulats a l’article 172 de les Normes 
Urbanístiques del POUM de Sant Feliu de Guíxols segons es detalla seguidament . 

 
 
 
2.- Condicions de parcel.lació 
 

Front mínim de parcel.la 12 m 
Parcel.la mínima 600 m2 

 
 
3.- Condicions d’edificació 
a) Paràmetres referits a la parcel.la 
 

Sostre màxim edificable 1010 m2 

Alçada reguladora màxima 
En general segons art. 88 Normes 

POUM o les que surtin de l’aplicació 
de l’art. 3.2 

Adaptació topogràfica 
En general segons art. 89 Normes 

POUM o les que surtin de l’aplicació 
de l’art. 3.2 

Separacions mínimes  
- al carrer 3 mts 

- al fons de parcel.la 3 mts 
- al lateral de parcel.la 3 mts 

 
Com a paràmetres específics, i d’acord amb la fitxa normativa, el present PMU contempla 
l’edificació de set unitats d’edificació de dos habitatges. 
 
 

Clau Unitats Zonals Sup. Sol m² Sup. sostre m² Sup. Ocupació Max. 

1 UZ401 1.137,63m² 341,47 m2 455,05m² 

2 UZ402 1.141,74 m² 341,47 m² 456,70 m² 

3 UZ403 1.101,19 m² 341,46 m² 437,57 m² 

4 UZ404 1.096,02 m² 341,46 m² 440,48 m² 

5 UZ405 992,81 m² 341,44 m² 397,12 m² 

6 UZ406 995,71 m² 341,45 m² 398,28 m² 

7 UZ407 997,59 m² 341,46 m² 399,04 m² 

TOTAL SUPERFICIE PRIVAT 7.462,69 m² 2.390,21 m² 2.984,24 m² 
 
b) Paràmetres referits al carrer 
 

Tanques Segons l’article 83 Normes POUM 
  
Com a paràmetre específic referit  al carrer, el present PMU preveu un accés de vehicles per a 
cada habitatge. 
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c) Paràmetres referits a l’edificació 
 

Nombre 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 composició de la façana S’ajustarà a la gamma de colors terrosos 
adaptats a l’entorn 

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 
autoctones propies de l’entorn. 

Dotació mínima d’aparcament Segons l’article 111 Normes POUM 
 
Com a paràmetre específic pel que fa a la coberta, el present PMU preveu que sigui plana i/o 
inclinada amb un pendent màxim del 30%. El color de la coberta serà rogenc. 
 
 
e) Usos 
 
L’ús principal és el residencial. S’admeten els usos compatibles amb aquest ús principal. 
 
 

Article 11. Regulació de la zona d’apartaments (clau 12hp) 
 
 
1. Els paràmetres urbanístics generals són els regulats a l’article 187 de les Normes 
Urbanístiques del POUM de Sant Feliu de Guíxols segons es detalla seguidament . 
 
 
2.- Condicions de parcel.lació 
 

Front mínim de parcel.la 20 m 
Parcel.la mínima 1000 m2 

 
 
3.- Condicions d’edificació 
b) Paràmetres referits a la parcel.la 
 

Sostre màxim edificable 1024,38 m2 
Ocupació màxima 60% 

Alçada reguladora màxima Segons art. 88 Normes POUM 
Separacions mínimes  

- al carrer 3 mts 
- al fons de parcel.la 3 mts 

- al lateral de parcel.la 3 mts 
 

Com a paràmetres específics, i d’acord amb la fitxa normativa, el present PMU contempla 
l’edificació d’un edifici residencial amb un màxim de 12 apartaments sotmesos a algun règim de 
protecció pública. 
 
 
b) Paràmetres referits al carrer 
 

Tanques Segons l’article 83 Normes POUM 
  
Com a paràmetre específic referit  al carrer, el present PMU preveu un accés de vehicles per a 
cada parcel·la. 
 
c) Paràmetres referits a l’edificació 
 

Nombre 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 composició de la façana S’ajustarà a la gamma de colors terrosos 
adaptats a l’entorn 

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 
autoctones propies de l’entorn. 

Dotació mínima d’aparcament Segons l’article 111 Normes POUM 
 
Com a paràmetre específic pel que fa a la coberta, el present PMU preveu que sigui plana i/o 
inclinada amb un pendent màxim del 30%. El color de la coberta serà rogenc. 
 
 
f) Usos 
 
L’ús exclusiu  és el d’ habitatges de protecció pública, essent com a mínim 2/3 parts del sostre 
destinat a habitatges amb protecció oficial de règim general i especial; i la resta a habitatges 
amb protecció oficial de preu concertat . 
  

Article 12.- Regulació del sistema viari (clau V) 

 
1. Correspon al conjunt de vies i carrers d’abast local i de titularitat municipal. El POUM 
qualifica de xarxa viària secundaria el carrer de Les Penyes i Vista Alegre. Aquest Pla de 
Millora Urbana contempla la creació del nou tram de perllongació del carrer Ponent i un vial per 
vianants que permet separar la parcel.la d’espais lliures i la d’us residencial. 
 
2. El sòl qualificat com a sistema viari ha de ser de titularitat pública, malgrat el dret d’ús sobre 
les finques municipals que es reconeix en favor del promotor per a l’execució de les obres 
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d’urbanització i la instal.lació dels serveis, xarxes de conduccions i demés elements propis del 
sòl urbà. 

 
 
Article 13.- Regulació del sistema d’espais lliures (clau EL2) 

 
1.- El sistema d’espais lliures es regula en els articles 122 a 124 de les Normes del POUM.  
 
2. L’espai lliure públic previst pel SMU 05 “Vista Alegre” s’identifica com a parc periurbà (clau 
EL2). D’acord amb l’article 124 de les Normes del POUM els parcs periurbans mantindran les 
seves caràcterístiques tradicionals de sòl agricola, ramader i forestal, mantenint-se l’ús actual. 
En els parcs periurbans resten prohibides les noves construccions, llevat que en casos 
excepcionals ho exigeixi l’aprofitament dels recursos de la parcel.la. 
 

  
 

Article 14.-  Mesures d’estalvi energètic i de protecció ambiental 

 
1. S’instal·laran plaques solars tèrmiques per l’aprofitament de l’Aigua Calenta Sanitària. 
Aquestes instal.lacions tindran la consideració de serveis de l’edifici i podran ultrapassar les 
alçades màximes contemplades. 

 
2. La descàrrega de les cisternes del waters limitarà el volum de descàrrega a 7 litres i 
disposarà alternativament de la possibilitat de aturar la descàrrega o de doble sistema 
 
3. Els materials de la construcció es procurarà que siguin durables, reutilitzables i reciclables.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. SISTEMA D’ACTUACIÓ, DIVISIÓ POLIGONAL I PLA D’ETAPES 
 
 
4.1 Sistema d’actuació 
 
En tractar-se d’un Pla de Millora Urbana d’iniciativa privada el sistema d’actuació és el de 
reparcel.lació, en la modalitat de compensació bàsica. 
 
Tota vegada que els sòls inclosos en l’àmbit pertanyen a un propietari únic, aquest redactarà el 
corresponent projecte de reparcel.lació i es farà càrrec dels deures urbanístics corresponents al 
sistema, especialment de l’execució i despeses de les obres d’urbanització de l’àmbit. 
 
 
4.2 Divisió poligonal 
 
Ateses les característiques d’usos, intensitats i superficies del sector, es delimita un únic polígon 
d’actuació. 
 
 
4.3 Pla d’Etapes 
 
El desenvolupament del polígon únic es portarà a terme segons les etapes i terminis següents: 
 

a) Inici de les obres d’urbanització, trenta-sis mesos des de l’aprovació definitiva del projecte 
d’urbanització. 

b) Acabament de les obres d’urbanització, dotze mesos des del seu inici. 
c) Sol.licitud de llicències d’edificació i acabament de les mateixes, segons els terminis fixats 

amb caràcter general per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. En particular, les obres 
d’execució dels habitatges de protecció pública hauran d’iniciar-se un cop la parcel.la hagi 
adquirit la condició de solar i hauran de finalitzar-se abans del termini de tres anys des de 
l’inici de la obra de construcció de les mateixes. 

 
4.4. Conservació de l’obra urbanitzadora 
 
La conservació o manteniment de l’obra urbanitzadora haurá de  ser a càrrec dels propietaris durant el 
termini màxim de cinc anys des de la recepció per l’ajuntament. Amb aquesta finalitat es constituirà 
una entitat urbanística de conservació a la que s’integraran obligatòriament els propietaris de finques 
en el sector. 
 
 
 
Aquest termini podrà variar per acord de l’ajuntament i els propietaris passant a fer-se càrrec del 
manteniment de tot o part de l’obra urbanitzada el propi ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 
incorporant-la al normal manteniment de la resta de carrers de l’entorn. 
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5. ESTUDI ECONÒMIC-FINANCER 
 
  
Aquest estudi correspon a les obres d’urbanització de vialitat del sector, per donar accés i serveis a les 
edificacions i comprenen els serveis i instal.lacions que comprén el Projecte d’Urbanització i que s’han 
descrit a l’apartat 2.3 de la Memòria. 
 
D’acord  amb l’article 114 del TRLUC, les despeses d’urbanització a càrrec dels propietaris comprenen 
els conceptes següents, la valoració econòmica dels quals, desglossada per capítols del Projecte 
d’Urbanització, és la següent: 
 
 
RESUM PER CAPÍTOLS 
 
01 Enderrocs......................................................................  3.430,92 €  

02 Moviments de terres....................................................... 8.432,33 €  

03 Xarxa de Sanejament..................................................... 8.062,53 €  

04 Paviments .................................................................... 79.142,17 €  

05 Enllumenat públic......................................................... 43.589,40 €  

06 Telefonia ...................................................................... 13.868,14 € 

07 Gas................................................................................. 6.495,58 € 

08 Electricitat..................................................................... 86.609,16 € 

09 Aigua potable ............................................................... 25.910,52 € 

10 Jardineria i mobiliari ....................................................... 2.156,25 € 

11 Senyalització ..................................................................... 491,40 € 

12 Varis ............................................................................... 6.953,31 € 

 
 
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 285.141,71 

 13,00 % Despeses Generals ...  37.068,42 
 6,00 % Benefici Industrial ......  17.108,50 
 ______________________________________  

  SUMA DE G.G. y B.I. 54.176,92 

 
       SUBTOTAL: 339.318,63€ 
 
 
Al pressupost de les obres d’urbanització cal afegir la resta de despeses d’execució del sector 
(redacció del planejament i dels instruments urbanístics de gestió, despeses de gestió, despeses de 
notaria i registre). Se estima un pressupost total general de 460.797,42 Euros (IVA inclòs) 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
Barcelona, Octubre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PROPIETAT                                                                         L’ENGINYER  
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6.- INFORME AMBIENTAL 
 
 
 
6.1 Introducció i objecte 
 
El present informe ambiental té per objecte definir les actuacions de naturalesa ambiental que han de 
permetre una millor integració en l’entorn dels diferents usos admesos i contemplats al Pla de Millora 
Urbana del SMU 05  de Sant Feliu de Guíxols. 
 
Són d’aplicació a quest document 
 

• El Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme 
de Catalunya 

• La Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny, relativa a l’avaluació de determinats plans i programes 
en el medi ambient.  

• La Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril sobre avaluació dels efectes de determinats plans i 
programes en el medi ambient. 

• Les normes i ordenances locals vigents al municipi de Sant Feliu de Guíxols. 
 
En el present document es tracta de realitzar un anàlisi de la zona on es desenvolupa el nou 
planejament, segons les determinacions i continguts del vigent POUM de Sant Feliu de Guíxols, tot 
això per tal d’establir els criteris i elements ambientals a tenir en compte i establir els mecanismes de 
control i de prevenció i correcció. 
 
En aquest sentit, cal recordar que l’article 66.1.i) de la Llei d’urbanisme obliga que els plans urbanístics 
derivats continguin la documentació mediambiental pertinent i, com a mínim, l’informe mediambiental. 
 
D’altra banda, l’article 85 RLUC, inclou l’informe ambiental entre la documentació del planejament 
derivat ha de justificar que l’ordenació urbanística proposada s’adiu a les determinacions que ha 
establert el planejament superior. 
 
 
6.2 Objectius de l’ordenació 
 
Els objectius de l’ordenació proposada en el Pla de Millora Urbana són el que defineix la fitxa 
normativa del POUM:   Reordenar la urbanització prevista en aquest àmbit per tal de augmentar les 
cessions d’espais lliures, reduïr el sostre edificable, millorar la connectivitat del Parc de Montcalvari 
amb el mirador dels Frares i disminuir el impacte paisatgístic de les futures edificacions. 
 
En ordre a portar a terme els objectius que especifica el POUM per aquest àmbit, el present Pla 
contempla en següents continguts: 

 
a) Conté la qualificació del sòl 
b) Regula els usos i els paràmetres d’edificació que han de permetre l’atorgament de 

llicències. 
c) Assenyala les alineacions i les rasants. 
d) Defineix l’ordenació de volums i els paràmetres de les edificacions. 

e) Estableix els instruments de gestió i fixa els terminis per a promoure els instruments 
corresponents, així com per a executar les obres d’urbanització i d’edificació, sense 
perjudici de que siguin modificats per la programació urbanística que formuli l’Ajuntament. 

 
 
 
6.3 L’àrea del Pla de Millora Urbana 
 
El sector de sòl urbà no consolidat identificat en el POUM de Sant Feliu de Guíxols amb la clau SMU 
05 “Vista Alegre Nord” comprén una peça de sòl situada a l’Oest del nucli urbà de la ciutat que limita 
pel Sud amb el carrer de Les Penyes i Vista Alegre, per l’Est amb el carrer Vicens Vives i pel Nord i 
Sud amb sòl no urbanitzable. 
 
 
6.4 Situació actual: planejament i usos 
 
El planejament superior que regula el sector és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Feliu 
de Guíxols, que va ser aprovat definitivament mitjançant acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona de data 20 d’abril de 2006 i publicat en el DOGC núm. 4678, de 18 de juliol de 2006. 

 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal defineix aquest sector i les seves principals determinacions 
en la corresponent fitxa normativa de l’article 198.8 de les Normes Urbanístiques a desenvolupar 
mitjantçant un Pla de Millora Urbana. 

 
El desenvolupament d’aquest SMU s’inclou entre les propostes del POUM encaminades a preservar i 
potenciar els valors ambientals i paisatgístics de l’entorna natural i rural de Sant Feliu. En concret, pel 
que fa a aquest àmbit, la Memoria disposa textualment: 

 
“A Vista Alegre es modifica substancialment l’ordenació de la meitat de la urbanització que 
quedava pendent de desenvolupar. Es redueix lleugerament l’edificabilitat i el nombre 
d’habitatges. S’augmenta sensiblement la cessió d’espais lliures. I es reordena la disposició de 
l’edificació, allunyant-la del carener, i situant-la en la zona enclocada de l‘àmbit, on el seu 
impacte visual serà nul. L’emplaçament de les cessions d’espais lliures està pensat per donar 
continuïtat a l’àrea de Monticalvari cap als penyasegats litorals, i concretament cap el Mirador 
dels Frares.” 

 
 
6.5 Serveis 
 

6.5.1. Accessibilitat i mobilitat 
 
Aquesta actuació, amb una previsió de 15 habitatges nous, es localitza a l’Oest del nucli i 
l’accés es realitza a través del carrer de Les Penyes, ja existent i integrat a la xarxa viària 
secundaria del municipi.  
 
6.5.2. Serveis urbanístics 
 
Aquest Pla no suposarà la creació de nova infrastructura de serveis urbans, sinó l’ampliació 
dels serveis existents actualment. Per tant, l’impacte sobre el territori, serà molt menor. 
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a) Xarxa de clavegueram: 

 
Es preveu una xarxa de clavegueram separativa, a tenor de les exigències i normativa de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 

 
b) Electricitat 

 
La previsió d’energia del conjunt residencial en raó de la demanda prevista, així com les solucions a 
adoptar es reflexaran en el corresponent Projecte d’Urbanització.  

 
c) Telecomunicacions 

 
Es disposarà de les corresponents connexions amb les xarxes generals de telecomunicacions. 

 
 
6.5.3. Utilització dels recursos naturals 
 
S’ha intentat mantenir el màxim del sòl sense impermeabilitzar, de manera que es modifiqui el 
mínim el cicle natural de l’aigua i les filtracions d’aigua al subsòl. A més, es proposa la 
utilització de paviments porosos i l’ús de vegetació autòctona amb la finalitat de reduir la 
demanda d’aigua. 

 
Es planeja un sistema de recollida segregada d’aigües pluvials i residuals, de manera que es 
retorna part de l’aigua a la xarxa hídrica natural i es minimitza el volum d’aigües negres essent 
menor el cost de depuració. 

 
 

6.5.4.- Generació de residus 
 

El projecte d’urbanització tindrà en compte els espais per a una correcta implantació dels 
contenidors de recollida selectiva de residus. 

 
 

6.5.5.- Característiques del potencial impacte 
 

6.5.5.1.- Introducció 
 

Per fer una descripció dels impactes ambientals que es produiran durant els processos 
d’urbanització i construcció, s’han de considerar els diferents factors ambientals segons el grau 
d’importància que obtinguin en aquest planejament. 

 
L’objectiu de definir els possibles impactes del present planejament, té com a finalitat investigar les 
possibles implicacions que pot tenir la urbanització, construcció i l’ús en el medi físic de l’entorn i 
sobre el medi ambient del sector on s’emplaça el Pla. 

 

6.5.5.2.- Extensió de l’impacte 
 

Fora dels límits del pla tambè es localitzaran impactes relacionats de forma indirecte amb el 
desenvolupament d’aquest, com poden ser un lleuger augment del trànsit per raó dels nous 26 
habitatges. 

 
6.5.5.3.- Magnitud i complexitat de l’impacte 

 
S’ha procurat minimitzar la modificació de la topografia, que d’altra banda ve ja definida pels traçats 
dels vials preexistents. 

 

Cal reiterar que les edficacions es situen en la zona enclotada de l’àmbit i el seu impacte visual serà 
nul, com acrediten el plànol adjunt a aquest infome i el recull fotografic annex. 

 
6.5.5.3.1.- Fase de construcció 

 
En la taula que es presenta a continuació es veuen reflectides les accions que es 
realitzaran durant els processos d’urbanització i construcció que incideixen en els 
factors més rellevants en quant a efectes negatius sobre el medi ambient. 

 
En aquesta taula només es representen les accions que poden afectar negativament, no 
el nivell i temps d’incidència i gravetat sobre els factors. 

 
   Accions 1 2 3 4 5 6 
 
 Factors 
 
Geomorfològic x   x  x 
Atmosfèric x x   x x 
Paisatge x   x x x 
Visual x   x x x 
Periil d’incendis     x  
 
 
 
1: Moviment de terra i aplanament 
2: L’ús de maquinària rodada 
3: Presència continua de treballadors 
4: Ocupació del terreny 
5: Instal.lació d’equips i serveis 
6: Construcció habitatges 
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 6.5.5.3.2.- Fase d’ús 
 
 
   Accions  1  2  3 
 
 Factors 
 
Geomorfològic x   
Atmosfèric x x x 
Paisatge x   
Visual    
Perill d’incendis x   
Acústic  x  
 
 
1: Ocupació del terreny 
2: Augment del trànsit 
3: Augment del soroll 
 
 

6.5.5.4.- Descripció dels impactes 
 
En aquest apartat es descriuen els possibles impactes que es generaran en la construcció i ús. 
El desenvolupament d’aquest s’organitza segons l’afectació dels diferents medis. 
 
S’ha de tenir en compte que una obra d’aquest escala té diferents fases: constructiva i d’ús. 
Evidentment, els impactes amb major incidència es produeixen durant el període de 
construcció, per ser aquesta la més pertorbadora pel medi, encara que el període de temps és 
limitat. La fase d’ús és menys incident en quant a impactes, però en diferents ocasions pot tenir 
una relativa importància. 
 
 
Geomorfologia 
 
Els efectes sobre la morfologia del medi es presenten bàsicament en la fase de construcció per 
la modificació del terreny, tant de forma (moviment de terres) com de matèria (ocupació del 
terreny). 
 
Relacionat amb aquest fet s’ha de considerar l’abocament de les terres que no s’hagin 
d’utilitzar. 
 
Atmosfera 
 
Els efectes sobre la qualitat de l’aire també es poden separar en les dues fases: constructiva i 
ús. 
 

Pel que fa a la primera, tot el moviment de terres, obertures d’accessos, trànsit de maquinària 
pesada, transport de material, etc. pot incrementar sense dubte l’emissió de partícules. Això te 
importància per l’entorn de l’obra per la raó que el transport eòlic pot originar valors d’emissió 
elevats de partícules sedimentàries en suspensió. 
 
La construcció de les infrastructures de serveis, també pot elevar l’aixecament de partícules. 
 
Segons la conclusió dels mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori, la qualitat de l’aire en 
aquest indret permet una fàcil dispersió i absorció dels contaminats i partícules en suspensió. 
 
Medi biològic 
 
Fauna 
 
Atès que l’actuació es desenvolupa en un extrem del nucli urbà ja consolidat per l’edificació i la 
vialitat no existiran especials afectacions de la fauna amb relació a l’actual estat de les espècies 
observables que ja estan adaptades en aquest ambient molt antropitzant. 
 
La mobilitat de la fase constructiva, és un altre factor que afecta la presència de la fauna, tant 
per soroll fort i intermitent, com pel moviment, com l’aixecament de pols que molesta tant la 
visibilitat com la respiració. 
 
Vegetació 
 
La categorització de la zona verda de cessió com a parc periurbà garanteix la inexistència 
d’impacte sobre la vegetació existent. Pel que fa a l’actuació urbanitzadora i la construcció dels 
habitatges, es contempla la plantació d’abrat en les espècies que estableixi l’Ajuntament. 
 
Visual i de paisatege 
 
Aquest aspecte és d’especial importància per a l’entorn, d’acord amb el que s’ha descrit amb el 
punt 5.5.3., acreditant-se que l’impacte visual i de paisatge es limita a la fase d’urbanització i 
construcció per raó de la instal.lació d’equips o grues pero és inexistent en la fase d’ús. 
 
 

 
6.6. Mesures preventives 
 
Les mesures correctores optades per tal de que el planejament no comporti cap perill sobre el medi 
ambient de l’entorn són les següents: 
 
Durant el moviment de terres, la utilització de les extraccions de les parts amb cota més alta 
s’utilitzaran per omplir les cotes mes baixes del terreny per tal d’aplanar la zona d’actuació i estalviar 
terres enviades a l’abocador. 
 
Les terres i runes destinades a l’abocador, es controlaran en quant al tipus d’abocador, controlat i 
registrat, segons la normativa vigent al respecte. 
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Dins les obres d’urbanització, es realitzarà una plantada de vegetació amb les espècies indicades per 
l’Ajuntament per limitar l’impacte, pràcticament nul, sobre la vegetació.  
 
6.7. Conclusions 
 
La proposta d’ordenació avaluada ha estat fruit d’un procés de reflexió i concertació de diverses 
alternatives i possibilitats. El  present informe Mediambiental ha avançat paral.lelament a l’elaboració 
de la proposta de tal manera que ha estat possible aplicar al planejament molts criteris sostenibles i 
correccions a mesura que s’avançava l’ordenació. 
 
Considerant el caràcter de la intervenció residencial, la disposició, tant qualitativa com quantitativa de 
l’espai públic, així com l’adequació de l’ordenació al paisatge, podem concloure que aquest projecte té 
un impacte compatible amb el medi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, Octubre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PROPIETAT                                                                         L’ENGINYER  
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ESTUDI DE VIABILITAT    

     

     

TIPOLOGIES SUPERF. M2    

Habitatges aparellats 2.390,21    

Habitatges concertats 341,46    

Habitatges HPO 682,92    

     

TOTAL 3.414,59    

     

VENDES     

  
M2 CONST. 

TOTAL UNITATS  

     

VENDA EN M2/UNITAT Habitatges aparellats lliures 2.390,21 14  

  Habitatges concertats 341,46 4  

  Habitatges HPO 682,92 8  

     

 TOTAL 3.414,59 26,00  

     

     

  PREU / M2 TOTAL PREU  

     

PREU M2 Haibtatges aparellats lliures 2.862,00 6.840.781  

  Habitatges concertats 1.626,74 555.467  

  Habitatges HPO 1.445,99 987.495  

     

 TOTAL VENTAS   8.383.743,15  
 
     

INVERSIÓ 
 
    

      

 SOLAR: 947.143,16   

 COST APROFITAMENT MIG  0   

 NOT.-REG.-A.JUR-COMPRA SOLAR 14.207,15   

 CONDICIÓ RESOLUTORIA 0   

 ITP 66.300,02   

 TOPOGRÀFIC 3.000,00   

 ENDERROCS 15.000,00   

 URBANITZACIÓ 460.797,42   

 COMPANYIES 25.000,00   

       

 TOTAL  1.531.447,75   

     

 CONSTRUCCIÓ:   PREU M2  

 Habitatges aparellats lliures 2.590.892,03 1.083,96  

 Habitatges concertats 184.815,23 541,25  

 Habitatges HPO 319.777,29 468,25  

     

 TOTAL CONSTRUCCIÓ 3.095.484,55   

     

 VARIS:     

 HONORARIS FACULTATIUS (12% de C.) 464.322,68   

 LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS (4% de C.) 123.819,38   

 O.NOVA I D. HORITZONTAL (4% de C.) 123.819,38   

 ASSEGURANCES (2,5% de C.) 77.387,11   

 APERTURA HIPOTECA (2% de V.) 167.674,86   

 VARIS (1% de C.) 30.954,85   

 DESPESES GENERALS (15,5% de C.) 479.800,10   

 COMERCIALITZACIÓ (3% de V.) 251.512,29   

 PUBLICITAT I PROPAGANDA (0,5% de V.) 419.187,16   

       

 TOTAL VARIS 
                   

2.138.477,82  

     

 COSTE FINANCER:     

 APRECIACIÓ COMPRA SOLAR 284.142,95   

 COSTE FINANCIERO (4% de V.) 335.349,73   

      

 TOTAL COST FINANCER: 619.492,68   

    

    

 TOTAL INVERSIÓ: 7.384.902,80   

    

    

 BENEFICI BRUT ABANS D'IMPOSTOS: 
998.840,36

  

    

 Marge sobre vendes ( abans de imp.) 11,91%   

 Marge sobre despeses (abans de imp.) 13,52%   

     
 
Barcelona, Octubre 2012 
 
 
 
 
LA PROPIETAT                                                                         L’ENGINYER  
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7. ESPECIFICITATS DEL PLA DE MILLORA URBANA COM A PLA D’INICIATIVA PRIVADA 

 
 
L’article 97 de la Llei d’urbanisme determina que els plans urbanístics derivats d’iniciativa privada, a 
més d’incloure les determinacions establertes amb caràcter general, han de contenir documentació 
específica referida a l’estructura de la propietat del sòl afectat, la viabilitat econòmica de la promoció, 
els compromisos que s’adquireixen i les garanties de compliment de les obligacions contretes. 
 
Per tal de donar compliment a aquest requeriment es formulen les especificacions següents: 
 

a) L’estructura de la propietat del sòl correspon a un sector de propietari únic que és la societat 
RESBEL XXI, S.L., amb domicili al carrer Pau Claris, 162, 9è.. 1ª de Barcelona i  
C.I.F: B-63703284 

 
b) La viabilitat econòmica de la promoció resta justificada en l’apartat de l’estudi econòmic i 

financer d’aquesta memòria. 
 

c) Els compromisos que s’adquireixen són els que resulten de la regulació de deures i 
d’obligacions especificats en la memòria i especialment en les normes reguladores de l’ús i de 
l’edificació del sector, així com en el sistema d’actuació i pla d’etapes. Aquests compromisos es 
refereixen a executar la urbanització segons es preveu en el Pla de Millora Urbana i en el 
corresponent projecte d’urbanització, tramitar, inscriure i executar la reparcel.lació incloses les 
cessions obligatòries i gratuïtes de sòl amb destinació pública, i fer la conservació del sector en 
els termes de les Normes del Pla. Aquests compromisos abasten especialment els continguts a 
la fitxa de planejament del sector “Vista Alegre” del POUM de Sant Feliu de Guíxols, que es 
refereixen a la cessió dels sòls qualificats per a sistemes i a la seva urbanització. 

 
d) Les garanties de compliment de les obligacions contretes es centren en la constitució d’una 

garantia del 12% del cost previst en el Pla de Millora Urbana de totes les obres d’urbanització, 
segons regula l’article 101.3 de la Llei d’Urbanisme, garantia que serà necessària i 
imprescindible per a la publicació de l’acord  d’aprovació definitiva del Pla. D’altra banda i per a 
completar aquestes garanties, cal recordar que, segons l’article 128.1 de la Llei d’Urbanisme, 
totes les finques incloses dins el polígon d’actuació queden afectades al compliment dels 
deures imposats per la Llei i pel Pla. Aquesta afectació constarà en el Registre de la Propietat 
mitjançant la inscripció de les finques resultants del projecte de reparcel.lació. En cap cas les 
finques adjudicades a l’Ajuntament en concepte de sistemes i aprofitament urbanistic no 
constituran cap garantía per les obres d’urbanització. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Barcelona, setembre de dos mil onze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PROPIETAT                                                                         L’ENGINYER 
 
 
 



PLÀNOLS


















