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1. Justificació de la redacció i àmbit de la normativa, 
criteris metodològics i objectius  

 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) promou la redacció del Pla Especial 
del Sòl No Urbanitzable (PESNU) per a la regulació dels usos del sòl no urbanitzable del 
municipi, que es redacta a l’empara de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme (DOGC 
núm. 3.600 de 21/03/2002). 
 
El PESNU de Sant Feliu de Guíxols es redacta per ordenar tot l’àmbit del sòl no urbanitzable 
d’aquest terme municipal, dins dels límit definits per l’Ajuntament a partir de la modificació 
dels límits establerts pel Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) aprovat definitivament per 
la Comissió provincial d’urbanisme de Girona l’any 1985, i actualitzat l’any 1999. 
 
La normativa també permet ajustar-se a les determinacions de legislació apareguda amb 
posterioritat (Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, i Real 
Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización del sector 
inmobiliario y transportes, ambdós d’àmbit estatal) que fan oportú precisar la protecció que 
s’estableix per a determinats àmbits del sòl no urbanitzable. 
 
La redacció d’aquesta normativa és paral·lela al Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat 
(PALS) de Sant Feliu de Guíxols, que es redacta dins del programa d’Agendes 21 Locals que 
promou la Diputació de Girona.  
 
 
1.1. Objecte, àmbit d’aplicació i justificació 
 
 
a) Objecte 
 
L’objectiu final d’aquest document és l’establiment de les determinacions, criteris, previsions i 
normativa pel reconeixement del sòl no urbanitzable com a territori que contribueix als 
objectius generals de l’ordenament del municipi de Sant Feliu de Guíxols. D’aquesta manera, 
el document fixa les línies d’ordenació del sòl no urbanitzable que podran formar part de la 
revisió de les normes de planejament vigents. 
 
La situació geogràfica del territori de Sant Feliu de Guíxols, la seva condició de municipi 
turístic i la seva identitat morfològica fan que aquest sòl no urbanitzable no sigui indiferent al 
conjunt orgànic del municipi degudament estructurat. Més aviat al contrari, l’espai agrícola i 
forestal, com a sistema territorial, contribueix a la definició de l’aglomerat urbà-rural del 
municipi de Sant Feliu de Guíxols. 
 
 
b) Àmbit 
 
L’àmbit d’aplicació d’aquest document es el sòl que es manté com a no urbà ni urbanitzable 
dins del municipi de Sant Feliu de Guíxols. Com a punt de partida, s’ha treballat 
voluntàriament sobre tot el sòl com a suport territorial, ja que es consideren primordials les 
implicacions que té aquest sòl en tot el conjunt del territori municipal. 
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c) Factors que justifiquen la redacció del PESNU 
 
Els motius que justifiquen un nou tractament de la política urbanística pel municipi de Sant 
Feliu de Guíxols es poden agrupar en factors de diferent naturalesa, que impliquen a tot el 
territori del terme municipal: 
 
• Factors d’actualització, amb la incorporació al planejament urbanístic de noves eines i 

figures aparegudes en els darrers anys. 
 

Així, cal destacar especialment l’aparició d’una nova normativa urbanística, tant a nivell 
estatal com autonòmic, que difereix de manera substancial de la normativa urbanística 
vigent en el moment de redactar-se el PGOU vigent. Cal citar, a Catalunya, l’esmentada 
Llei 2/2002, d’Urbanisme, que configura el marc normatiu bàsic. 
 
D’altra banda, és necessari citar el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya 
(Decret 328/1992, de 14 de desembre). El PEIN inclou dues àrees que es situen, 
parcialment, dins del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols. Es tracta de dues 
subunitats de l’espai natural del Massís de Cadiretes o de l’Ardenya, a l’est i l’oest del 
terme municipal (veure mapa I-1, Territori bàsic). 
 

• Factors d’oportunitat, lligats a l’aparició de noves formes de producció del sòl.  
 

En els últims anys, el respecte pels valors patrimonials i culturals, les modificacions de les 
rendes del sòl i de les noves valoracions de la localització de les activitats, així com altres 
factors, han provocat l’aparició de noves demandes sobre el territori. Aquest procés s’ha 
produït no només a les àrees properes als nuclis urbans, sinó també, en determinades 
zones, a l’interior dels sòls rurals, fins i tot els protegits per figures de planejament. 

 
A Sant Feliu de Guíxols, aquest procés es materialitza, principalment, en: 
 

- L’aparició de diferents urbanitzacions en un àmbit que correspondria a sòl no 
urbanitzable: la Casanova, Punta Brava, Sant Amanç, el Mas Trempat... 

 
- La implantació de magatzems i equipaments turístics i de lleure en sòl no 

urbanitzable. 
 
• Factors de ritme de creixement i de motivacions de noves localitzacions, 

subjacents en les relacions de producció aparegudes en els darrers anys. 
 
En l’actualitat, Sant Feliu de Guíxols ha crescut com a nucli urbà, però també ha segregat, 
fora de l’àmbit pròpiament urbà, algunes activitats i construccions de naturalesa diversa, 
com alguns magatzems, algunes activitats de lleure (hípiques, senderisme, rutes en 
bicicleta, hortes...) i fins i tot granges de caragols, que poden generar un seguit 
d’impactes en el territori que cal regular. 
 
 

1.2. Tramitació 
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L’elaboració d’aquest Pla Especial del Sòl No Urbanitzable és una iniciativa de l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols, com a Entitat Local, d’acord amb tot allò que estableix la Llei 2/2002. 
L'aprovació definitiva d'aquest Pla especial, una vegada incorporat al Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) que està elaborant l’ajuntament, correspon a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona.  
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2. Contingut del document normatiu 
 
Abans de desenvolupar la normativa associada a aquesta memòria, mostrem els aspectes que 
han condicionat i orientat l’ordenació del Sòl No Urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols i la 
regulació dels usos que s’hi poden desenvolupar. 
 
 
2.1. Documents 
 
Aquest Pla Especial del Sòl No Urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols consta de: 
 

a) Memòria informativa 
b) Plànols d'informació 
c) Memòria d'ordenació  
d) Plànol d'ordenació 

 
 
2.2. Determinació de l’àmbit 
 
L’àmbit d’aquest Pla especial es limita al sòl no urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols, a partir 
de la delimitació facilitada per l’ajuntament d’aquesta localitat. El fet de definir l’àmbit en 
funció de la classificació del sòl pressuposa que la nova normativa ha de concretar quin serà 
el criteri a seguir quan qualsevol porció del sòl no urbanitzable sigui reclassificat pel 
planejament general del municipi. En aquest sentit, s’estableix com a criteri general que 
l’àmbit serà sempre el del sòl no urbanitzable, de manera que la reclassificació a sòl 
urbanitzable o urbà de qualsevol porció suposarà la seva exclusió de l’àmbit d’aquesta nova 
normativa. De la mateixa manera, una possible reclassificació d’un espai d’urbanitzable o 
urbà a no urbanitzable suposarà la seva incorporació a l’àmbit d’aquest Pla.  
 
D’altra banda, el Pla especial, d’acord amb la nova legislació urbanística (Llei 2/2002) 
defineix i justifica quina part del territori de Sant Feliu de Guíxols cal incloure com a SNU per: 
 
• La incompatibilitat de la transformació dels terrenys en sòl urbanitzable, ja sigui per 

règims especials de protecció derivats de normativa sectorial o del planejament territorial 
general, per allò que estableixin possibles Plans directors o per a la protecció del domini 
públic. 

 
• La seva inadequació per al desenvolupament urbà, derivada de la concurrència de valors 

considerats en la legislació referent al règim del sòl i valoracions. 
 
• Per assolir els objectius de desenvolupament urbanístic sostenible que estableix la pròpia 

Llei 2/2002 (article núm. 3 del Capítol II). 
 
• Pel valor agrícola dels terrenys. 
 
• Per tractar-se de terrenys reservats per a sistemes urbanístics generals, no inclosos ni en 

el sòl urbà ni en el sòl urbanitzable. 
 
Finalment, cal esmentar la presència de terrenys que, malgrat que per la seva ubicació 
haurien de ser considerats com a SNU, el creixement urbanístic de la segona meitat del s. XX 
ha obligat a considerar-los com a urbans, ja que actualment presenten aquest ús: estem 
parlant de les urbanitzacions ubicades enmig de zones forestals, com la Casanova, Punta 
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Brava, Sant Amanç i Mas Trempat, que han quedat fora de l’àmbit del Pla especial (veure 
mapa I-1, Territori bàsic). 
2.3. Determinacions per al Sòl No Urbanitzable de Sant Feliu 

de Guíxols 
 
Amb caràcter general, les determinacions per al sòl no urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols 
pretenen establir una ordenació d’aquest sòl no urbanitzable d’acord amb la normativa general i 
sectorial vigents. Aquesta ordenació ha de facilitar la instal·lació i gestió d’activitats compatibles 
amb el caràcter d’aquest entorn rural, assegurant alhora la conservació i la protecció dels seus 
valors naturals i culturals.  
 
 
2.3.1. Règim urbanístic 
 
L’ordenació i els règims generals i particulars d’aquest Pla especial s’estableixen per ser 
incorporats al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que està elaborant l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols. Per això, es fonamenten en tot moment en les disposicions de la normativa 
urbanística vigent (Llei 2/2002) i, en l’àmbit del terme municipal inclòs al PEIN, en el Decret 
328/92, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural (DOGC núm. 
1714 d’01/03/93).  
 
Aquest darrer aspecte és important, ja que el 32% de la superfície del terme municipal de Sant 
Feliu de Guíxols es troba catalogat dins del PEIN (massís de Cadiretes o de l’Ardenya) i, per 
tant, està subjecte a un Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge. Per aquest 
motiu, es fa necessari cercar un bon encaix entre la normativa d’àmbit municipal i aquesta de 
més ampli abast.  
  
Per tot això, i respecte al PGOU de l’any 1985, el Pla especial proposa algunes modificacions en 
la zonificació del sòl no urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols (vegeu 2.3.3), modificacions que 
també afecten a la normativa vigent per al sòl no urbanitzable (Títol 3 del PGOU) tot i que se’n 
puguin mantenir i/o adaptar alguns dels articles.  
 
 
2.3.2. Regulació d'usos 
 
D'acord amb la legislació urbanística, la normativa concreta aquells usos ubicats en SNU que es 
consideren directament relacionats  amb aquest règim de sòl i els que no se’n consideren, així 
com la seva zonificació, és a dir, les àrees específiques del terme municipal que, per les seves 
característiques, prioritzen determinats usos i en limiten d’altres. Entre aquests usos es 
diferencien: 
 
- Usos directament relacionats amb el SNU: l'agricultura, la ramaderia, la caça, la 

pesca, l'explotació forestal, el turisme rural i el lleure (senderisme, ciclisme, passejades a 
cavall...), així com l’habitatge propi de l’entorn rural, sempre que es desenvolupin de 
forma respectuosa amb la conservació d’aquest entorn, i d'acord amb la regulació 
específica de cada zona. 

 
- Usos no relacionats directament amb el SNU. S’han considerat aquestes 

possibilitats: 
 

• Magatzems, tallers, indústries, oficines, comerços i similars. 
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• Restaurants, hotels i fondes. 
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La normativa general vigent per al SNU ja regula aquestes activitats i, per altra banda, la 
normativa no pot classificar sòl, de manera que el Pla especial es limita a indicar els usos 
existents actualment que, en el futur, caldrà anar traslladant del sòl no urbanitzable a sòl 
urbà (cap a polígons industrials i altres) per motiu de protecció del medi o de les activitats 
pròpiament rurals. 

 
Tanmateix, la presència d’habitatges unifamiliars i altres construccions en el medi rural, 
ajustant-se a la normativa, és avui una evidència. En aquests casos, el Pla especial fa 
èmfasi en els aspectes concrets d’ordenació que s’han considerat necessaris: tipologia 
edificatòria, tancaments de parcel·les, proveïment de serveis energètics, gestió de l’aigua i 
els residus, distàncies, etc.  

 
Finalment, les infrastructures de comunicacions, així com les línies elèctriques d’abastament 
local i les antenes de telefonia mòbil, també són contemplades al Pla, no tant en referència 
a localitzacions concretes en el territori, sinó en quant a les condicions i el procediment per 
a la seva possible implantació.  

 
 
2.3.3. Zonificació 
 
La normativa d’aquest Pla especial es fonamenta en una nova zonificació del sòl no urbanitzable 
de Sant Feliu de Guíxols que difereix de l’establerta per la normativa vigent fins ara. Aquesta 
zonificació (veure mapa O-1, Mapa d’ordenació i zonificació) és el resultat de l’anàlisi que s’ha 
fet sobre el conjunt del territori del terme municipal. 
 
Aquest territori presenta una franja planera, estreta i allargassada, que queda entre la massa 
forestal de l’Ardenya i el nucli urbà. La plana està solcada pel pas de dues rieres importants 
(riera de les Comes i riera de Sant Amanç) que prenen una direcció oest-est. Aquesta 
situació permet diferenciar clarament dues unitats territorials en el SNU: 

 
a) Les terres baixes de la plana solcades per rieres. Es tracta de terrenys fèrtils, i és 

on, històricament, s’ha desenvolupat l’agricultura extensiva (normalment de secà) i 
les hortes de regadiu. Això ha provocat l’antropització del territori, que en l’actualitat 
presenta un elevat grau d’artificialitat. Les successives segregacions i la invasió d’usos 
del sòl diferents a l’agrícola han humanitzat fortament aquesta plana, mentre que les 
terres agrícoles de les cotes baixes, més properes a les corrents d’aigua superficial, 
s’han mantingut lliures d’urbanització, principalment pel risc d’inundació que 
presenten. 

 
b) Les muntanyes circumdants, formades pel massís de Cadiretes o l’Ardenya, on el 

territori, en general, està format per terres no roturades i forestals (suredes, alzinars 
i pinedes). En aquest territori no hi és present la forta humanització, però sí que 
apareixen algunes operacions més o menys extenses de construcció, de vegades en 
clara dissonància amb les característiques del lloc (urbanitzacions de muntanya). 

 
A partir d’aquesta situació, el Pla especial estableix la zonificació del sòl no urbanitzable del 
terme municipal de Sant Feliu de Guíxols. El conjunt de la zonificació establerta té l’objectiu 
d’assegurar un desenvolupament urbanístic sostenible del territori de Sant Feliu de Guíxols (art. 
3 del Capítol II de la Llei 2/2002), amb especial referència als mecanismes ecològics i humans 
(usos tradicionals) que determinen el seu paisatge agrícola i forestal. 
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També cal indicar que aquesta zonificació es planteja sense perjudici de la legislació sectorial, i 
de manera especial del Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya, que ja determina el caràcter 
d’espai d’interès natural per a bona part de l’àmbit del massís de Cadiretes o l’Ardenya. 
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Cal dir que aquesta zonificació diferencia dues categories, que són: 
 
• Sistemes urbanístics  
 
A partir de la definició de “sistemes urbanístics generals” que fa l’article 34.1 de la Llei 
2/2002, aquest Pla especial ha utilitzat, de manera preferent, la referència a “els terrenys 
que el planejament urbanístic reserva per (...) als espais lliures públics”. En aquest sentit, es 
defineixen al SNU de Sant Feliu de Guíxols dos sistemes: 
 

- Sistema marítimo-terrestre, per garantir l’ús públic en aquesta zona. Fa referència 
als terrenys arran de mar del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols. El seu àmbit 
s’acaba amb una cota variable en alçada, depenent de la geografia del terreny, ja que 
cada tram del litoral coincideix amb el segment de tombant de la muntanya per crear 
una línia definitòria clara. Ara bé, també hi ha zones on el límit s’ha definit fent-lo 
coincidir amb una petita vall o comal, amb un canvi de qualificació urbanística, o per 
potenciar o defensar una fisonomia natural o històrica.  

 
 En aquest sistema només es preveuen usos esportius, d’esbargiment i comercials o 

sanitaris estrictament relacionats amb la utilització del mar i de les platges, i es 
prohibeix qualsevol altre ús, i expressament els usos industrials, d’oficines i habitatges. 

 
- Sistema fluvial, per garantir l’ús públic en aquesta zona i també com a mesura de 

prevenció de riscos davant la possibilitat de riades i inundacions (fet que, 
probablement, ha contribuït al manteniment d’un cert grau de conservació fins a 
l’actualitat). Son espais de protecció també pel seu valor ecològic, especialment com a 
connectors. A efectes pràctics, s’han definit cursos fluvials de primer, segon i tercer 
grau, a una distància de 25 m. a banda i banda del llit del riu, amb la qual cosa 
s’incorpora tota la vegetació de ribera i, sovint, també zones d’horta ubicades a la vora 
dels rius. 

  
La regulació d’usos en aquest sistema està encaminada a garantir el seu estat natural i 
evitar la contaminació de l’aigua superficial i subterrània. 

 
La titularitat dels sistemes és pública, i si s’escau a Sant Feliu de Guíxols, l’Ajuntament haurà 
d’actuar tal com especifica l’article 34.6 de la Llei 2/2002 per garantir aquesta titularitat. 
 
• Claus urbanístiques  
 
Es tracta de qualificacions urbanístiques derivades de la classificació del sòl. Al sòl no 
urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols s’ha establert aquesta zonificació: 
 

- Zona forestal. Inclou el territori on la massa forestal domina el paisatge i la imatge 
física que es percep. També inclou les principals formacions forestals ubicades a la 
plana agrícola. Dins d’aquesta zona cal diferenciar aquells territoris inclosos al Pla 
d’Espais d’Interès Natural (massís de Cadiretes), per als quals està prevista una 
normativa supramunicipal pròpia, en forma de Pla especial de protecció; i els territoris 
exclosos del PEIN, malgrat que la normativa en proposa una gestió similar.  

 
En aquesta zona els usos permesos són els directament lligats amb les característiques 
del territori (forestal, agrícola preexistent, ramaderia extensiva, magatzems i 
instal·lacions estrictament vinculats a l’activitat agrícola i forestal, caça i pesca, 
educació ambiental, senderisme, cicloturisme i passejades a cavall, habitatge familiar, 
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residència casa de pagès...) així com usos d’interès públic; mentre que es prohibeixen 
de manera específica les activitats extractives. 

 
- Zona agrícola. Són espais que tenen un especial valor agrícola, estiguin o no 

conreats en l’actualitat. Aquest valor agrícola ve donat per la seva ubicació en les 
planes al·luvials de les rieres de Sant Feliu, especialment la de les Comes i la de Sant 
Amanç, i també la vall de Cubells. 

 
En aquesta zona els usos permesos són els directament lligats amb les característiques 
del territori (agrícola en totes les seves varietats, forestal, ramaderia extensiva, 
magatzems i instal·lacions estrictament vinculats a l’activitat agrícola i forestal, 
habitatge familiar en les masies existents, caça i pesca, educació ambiental, 
senderisme, cicloturisme i passejades a cavall, residència casa de pagès...) així com 
usos d’interès públic; mentre que es prohibeixen de manera específica les activitats 
extractives. 

 
- Zona de protecció natural i paisatgística. Es tracta de sòls que tindran aquesta 

categoria en el PESNU si compleixen algun d’aquests requisits: 
 

- Elevat interès ecològic. Com els ambients amb presència d’espècies 
animals i/o vegetals d’interès (vegeu la Memòria Informativa) o bé les àrees 
amb interès de connector ecològic entre espais naturals propers però separats 
físicament, especialment si permeten aquesta funcionalitat per un territori 
fortament antropitzat.  

 
- Elevat interès geològic i/o geomorfològic. Bàsicament es tracta 

d’afloraments rocosos i elements del medi abiòtic de caràcter singular i 
representatius de la morfologia del massís de l’Ardenya. 

 
- Àrees de gran visibilitat. Acostumen a ser àrees enlairades o franges 

visuals que es detecten des de molts punts del municipi, per tant, la seva  
transformació suposaria un elevat impacte visual. També inclou àrees de 
carena, els espais de les rieres i les seves seqüències de recorregut i zones 
delimitades per un alt grau de fragilitat del paisatge.   

 
La regulació d’usos és més restrictiva en aquesta zona, i es limita als usos forestal, 
agrícola (sense hivernacles) i habitatge unifamiliar, residència casa de pagès i casa de 
colònies en les masies preexistents. D’altra banda, es prohibeix expressament la 
construcció de nous habitatges, indústries, magatzems, infrastructures viàries, 
elèctriques o de qualsevol mena, les activitats extractives i l’acumulació transitòria o 
permanent de terres o runes. 

 
El Pla especial determina una normativa específica per a cadascuna d’aquestes zones i 
sistemes, que es recull en el Capítol VIII.  
 
La zonificació ve complementada, a més, per elements puntuals d’ordenació (fonts, basses, 
arbres monumentals, etc.) com a valors a protegir en el territori, per als quals no té sentit la 
definició d’un àmbit territorial, sinó només la protecció d’un perímetre a l’entorn del punt 
concret.  
 
Per altra banda, i d’acord amb la Llei 2/2002, d’Urbanisme, l’ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols haurà d’elaborar un Catàleg del patrimoni històric, que inclourà tots aquells elements 
històrics i arquitectònics singulars del terme municipal (masies, ermites, pous, fonts, camins 
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empedrats, ...) que calgui preservar. Aquest catàleg haurà d’incloure una normativa pròpia 
per assegurar aquest objectiu de preservació. 
 
2.3.4. Xarxa viària i regulació de la circulació motoritzada 
 
El Pla especial, d’acord amb l’anàlisi feta en la memòria i la cartografia informatives, i també 
d’acord amb els paràmetres que estableixen la Llei 9/1995 i el Decret 166/1998, de regulació de 
l’accés motoritzat al medi natural, identifica aquests graus de classificació de la xarxa viària:  
 

- Les vies generals de comunicació que creuen el sòl no urbanitzable, i que es troben 
regulades per la legislació de carreteres.  

 
- Els camins rurals principals o xarxa viària bàsica (d’amplada superior a 3 m.) que 

faciliten l’accés general a l’entorn rural, forestal i natural de Sant Feliu de Guíxols.  
 

- Els camins rurals secundaris i els senders o xarxa viària secundària (d’amplada inferior 
a 3 m.) que faciliten l’accés per a determinades activitats a l’entorn rural, forestal i 
natural de Sant Feliu de Guíxols, i que, per tant, es troben subjectes a les restriccions 
d’accés que determinen les normes. 

 
La xarxa viària actual es considera suficient, però, excepcionalment, en el marc d'un Pla 
d'extinció d'incendis forestals o algun altre Pla especial es podrà autoritzar l'adaptació de part 
de la xarxa per a una circulació ocasional relacionada amb aquestes tasques. Aquí cal citar, com 
a document de referència, l’existència del Pla d’extinció d’incendis forestals corresponent a 
l’espai del PEIN de Cadiretes que afecta al municipi. 
 
 
2.3.5. Gestió del medi rural i natural 
 
Un altre aspecte que el Pla especial aborda amb un contingut eminentment directriu és el que 
fa referència a la gestió del medi agrícola i natural.  
 
En general, es determina que les activitats rurals i forestals han de garantir la protecció de 
l'actual diversitat d'espècies, comunitats vegetals i paisatges; han de respectar la funció 
protectora del bosc envers del sòl en determinades zones de l'espai, i també la funció 
d'hàbitat per a la fauna que desenvolupen els ambients forestals, en especial pel que fa als 
hàbitats d'interès comunitari. També els tractaments forestals de les comunitats de ribera 
(boscos de ribera) s'han de limitar als estrictament necessaris per tal de garantir la seva 
conservació i restauració. 
 
Finalment, cal recordar que aquesta normativa urbanística es formula de manera paral·lela a 
un Pla d’acció local per a la sostenibilitat (PALS), i que entre les accions que proposa aquest 
pla també se n’inclouen de referents a la gestió i l’ordenació del medi rural i natural. El PALS 
no té un caràcter normatiu, però en tot cas concreta unes voluntats d’actuació i gestió 
expressades per l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.  
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3. Normes d’ordenació 
 

 PLA ESPECIAL DE REGULACIÓ D’USOS DEL  
SÒL NO URBANITZABLE DE SANT FELIU DE GUÍXOLS  

 
Capítol I. Marc legal, àmbit, vigència, aprovació i desplegament 
  
 Article 1. Marc legal 
 Article 2. Definició i àmbit 

Article 3. Finalitat i objectius 
Article 4. Contingut i interpretació 
Article 5. Efectes 
Article 6. Executivitat, vigència i revisió 
Article 7. Desplegament de la normativa 

 
Capítol II. Disposicions generals 

 
Article 8. Llicència municipal 
Article 9. Avaluació d’impacte ambiental 
Article 10. Plans especials 
Article 11. Paisatge 
Article 12. Espais naturals de Sant Feliu de Guíxols 
 

Capítol III. Normes generals de regulació dels usos del sòl no urbanitzable 
 
Article 13. Regulació d’usos amb caràcter general 
Article 14. Regulació general dels usos agrícoles 
Article 15. Regulació general dels usos ramaders 
Article 16. Regulació general de l’activitat forestal 
Article 17. Regulació general dels usos industrials i comercials 
Article 18. Regulació general dels usos turístics i del lleure 

 
Capítol IV. Infrastructures 

 
Article 19. Classificació de la xarxa viària 
Article 20. Xarxa viària i accessibilitat 
Article 21. Protecció de la xarxa viària 
Article 22. Serveis i instal·lacions vinculats a la xarxa viària 
Article 23. Infrastructures hídriques i hidràuliques 
Article 24. Protecció de la xarxa hídrica 
Article 25. Instal·lacions de tractament de residus 
Article 26. Línies elèctriques, telecomunicacions, gasoductes i altres infrastructures 
similars 

 
Capítol V. Transferències, divisions i segregacions de propietats 

 
Article 27. Unitats mínimes de conreu i de producció forestal 
Article 28. Indivisibilitat de finques 
Article 29. Parcel·lacions urbanístiques 
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Capítol VI. Construccions en sòl no urbanitzable 
 
Article 30. Regulació del procés urbanitzador. Nucli de població 
Article 31. Disposicions generals 
Article 32. Edificacions admeses  
Article 33. Tancaments de finques 

 
Capítol VII. Regulació i desenvolupament de sistemes 
 
Secció I. Disposicions generals 
  
 Article 34. Definició i actuació dels sistemes generals 
 Article 35.  Titularitat i afectació del sòl 
 
Secció II. Sistema fluvial 
  
 Article 36. Definició 
 Article 37. Normativa específica 
 
Secció III. Sistema maritimo-terrestre 
  
 Article 38. Definició 
 Article 39. Normativa específica 
 
Capítol VIII. Zonificació del sòl no urbanitzable  
 
Secció I. Definició general de zones 
  
 Article 40. Zonificació del sòl no urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols 
 
Secció II. Zona forestal 
  
 Article 41. Definició 
 Article 42. Usos permesos 
 Article 43. Normativa específica 
 
Secció III. Zona agrícola 
  
 Article 44. Definició 
 Article 45. Usos permesos 
 Article 46. Normativa específica 
 
Secció IV. Zona de protecció natural i paisatgística 
  
 Article 47. Definició 
 Article 48. Usos permesos 
 Article 49. Normativa específica 
 
Disposicions transitòries  
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PLA ESPECIAL DE REGULACIÓ D’USOS DEL  
SÒL NO URBANITZABLE DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
 

DOCUMENT NORMATIU 
 

 
Capítol I. Marc legal, àmbit, vigència, aprovació i desplegament 
 
 
Article 1. Marc legal 
 
El present Pla Especial de Regulació d’Usos del Sòl No Urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols 
es redacta d’acord amb: 
 

- La Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (BOE núm. 89, 
de 14/04/98). 

- La Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme (DOGC núm. 3.600, de 21/03/2002).  
- El Decret 328/92, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès 

Natural (DOGC núm. 1.714, d’01/03/93). 
- Els reglaments de planejament, gestió i disciplina urbanística aprovats, respectivament, 

pels Reials Decrets 2159/78, 3288/78 i 2187/78, en tot allò que no hagi quedat 
desplaçat per la Llei 2/2002, que continuarà sent aplicable per raó de la clàusula 
constitucional de supletorietat , sense perjudici de la legislació bàsica vigent.  

- Els articles del Reglament de la Llei sobre Protecció de legalitat urbanística, i el 
Reglament de la Llei sobre Mesures d’adequació de l’ordenament urbanístic a 
Catalunya, aprovats respectivament pels Decrets 308/82 i 146/84, que declaren 
subsistent el Decret 166/2002, d’11 de juny, pel qual s’aprova la taula de vigència de 
les disposicions afectades per la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme (DOGC núm. 
3660, de 19/06/2002).  

- El Decret 303/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre mesures 
per facilitar l’execució urbanística, d’acord amb la taula de vigència, aprovada pel 
Decret 166/2002, d’11 de juny. 

- L’Ordre de 6 d’agost de 1982, per la qual s’aprova la instrucció que regula aspectes 
orgànics i funcionals del Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores d’acord amb 
la taula de vigència, aprovada pel Decret 166/2002, d’11 de juny. 

 
Qualsevol referència del present Pla especial a la legislació urbanística vigent s’ha d’entendre 
en aquest marc. 
 
Article 2. Definició i àmbit 
 
1. La definició del Sòl No Urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols s’ha fet d’acord amb allò 

que estableixen l’article 32 del Títol primer del Capítol II de la Llei 2/2002 i la Sentència 
del Tribunal Constitucional d’11 de juliol de 2001.  

 
2. El Sòl No Urbanitzable comprèn terrenys que han de ser objecte de conservació i 

especial protecció per raó dels seus valors agrícoles i forestals, ambientals i paisatgístics, 
històrics i culturals, i per raó de la defensa de la fauna, la flora i l’equilibri ecològic. 
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Aquests terrenys es caracteritzen per una voluntat de mantenir les condicions naturals i 
el caràcter pròpiament rural. En aquest sòl no hi són permesos els processos 
d'urbanització de caràcter urbà ni els usos contradictoris amb l'aprofitament natural del 
territori. 

 
3. L’àmbit d’aquesta normativa ve definit exclusivament per la delimitació de la totalitat del 

Sòl No Urbanitzable del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols, tal i com estableixen 
els límits fixats al plànol 0-1, d’Ordenació i zonificació. 

 
Article 3. Finalitat i objectius 
 
1. La finalitat d’aquesta normativa és la de regular els usos existents i futurs en el Sòl No 

Urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols.  
 
2. Per aconseguir aquesta finalitat, el Pla especial ordena l’activitat humana i el patrimoni 

físic, natural i cultural, per cercar un paisatge humà i ambiental sostenible en el temps, i 
d’acord amb els objectius següents: 

 
a) Incorporar al planejament de Sant Feliu de Guíxols el concepte i els criteris de 

“creixement urbanístic sostenible”, tal com estableix la Llei 2/2002, d’Urbanisme. 
 
b) Promoure un model integrat del paisatge rural i urbà del municipi que faciliti la 

conservació dels processos, naturals i humans, que integren aquest paisatge. 
 

c) Determinar la ubicació del sòl no urbanitzable d’especial protecció, per raó del medi 
físic, patrimoni natural, patrimoni humà o infrastructures, i establir les seves 
regulacions. 
 

d) Promoure el manteniment de l’activitat rural i forestal com a processos estructuradors 
del paisatge cultural del municipi. 

 
e) Ordenar, i si cal, traslladar fora del SNU, aquells usos i activitats que siguin difícilment 

compatibles amb el model de territori fixat (activitats comercials i industrials, etc.). 
 

f) Regular la xarxa de camins com a sistema de comunicació rural de Sant Feliu de 
Guíxols. 

 
g) Defensar la integritat del paisatge costaner encara no urbanitzat. 
 

Article 4. Contingut i interpretació 
 
1. El present Pla especial consta de la  documentació següent: 
   

- Memòria informativa 
- Memòria d'ordenació 
- Normes d’ordenació 
- Plànols d'informació 
- Plànol d'ordenació 
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2. La regulació del sòl no urbanitzable contempla els capítols i seccions següents: 
 

- Marc legal, àmbit, vigència, aprovació i desplegament 
- Disposicions generals 
- Normes generals de regulació dels usos del sòl no urbanitzable 
- Infrastructures 
- Transferències, divisions i segregacions de propietats 
- Construccions en sòl no urbanitzable 
- Regulació i desenvolupament de sistemes 

 
• Sistema fluvial 
• Sistema marítimo-terrestre 

 
- Zonificació del sòl no urbanitzable: 

 
• Definició general de zones 
• Zona forestal 
• Zona agrícola 
• Zona de protecció natural i paisatgística 
 

- Disposicions transitòries   
 

 
3. La interpretació de la normativa resulta de considerar el territori del terme municipal de 

Sant Feliu de Guíxols com una unitat, utilitzant la Memòria informativa com a document 
que conté els criteris i principis que han orientat la redacció del Pla especial. 

 
4. En cas de produir-se contradiccions en la regulació del Sòl No Urbanitzable entre els 

diferents documents, prevaldrà la determinació que impliqui nivells més alts de protecció 
dels usos existents sobre el territori, sempre i quan siguin compatibles o propis del sòl 
No Urbanitzable. Pel que fa a la contradicció entre determinacions gràfiques dels plànols 
normatius, prevaldrà la determinació precisada amb més detall. En qualsevol cas, es 
consideraran les disposicions de les regles d’interpretació del planejament urbanístic que 
estableix l’article 10 de la Llei 2/2002, de 14 de març. 

 
5. Les referències d’aquesta normativa a la “legislació sectorial vigent” o “administració 

competent” s’entenen respecte de l'ordenament jurídic vigent a Catalunya, segons 
correspongui a cada matèria i en cada moment (legislació comunitària, estatal, 
autonòmica o local). Quan s’ha volgut ressaltar expressament aquesta referència, 
s’indica la disposició legal complerta i la data de publicació oficial. 

 
6. Les referències del Pla especial respecte als “usos existents sobre el territori” es 

mesuraran sempre respecte als ortofotomapes escala 1:5.000 més actuals de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya, o bé sobre el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (1a 
edició) corresponent al terme municipal de Sant Feliu de Guíxols, elaborat per la 
Generalitat de Catalunya, i en el qual es basa el plànol I-2, Mapa d’usos i cobertes del 
sòl.  

 
Article 5. Efectes 
 
1. Tant les administracions públiques com els particulars resten obligats al compliment de les 

disposicions que conté aquesta normativa.  
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2. Als efectes del punt anterior, són determinacions de caràcter normatiu les contingudes en 
aquestes Normes d’ordenació i al Plànol d'ordenació i zonificació. 

 
3. La normativa que en el seu moment es pugui establir en l’àmbit de l’espai del PEIN del 

Massís de Cadiretes, d’acord amb l’article 8.5 del Decret 328/1992, de 14 de desembre, 
pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural, complementarà aquestes normes 
d’ordenació, i prevaldrà per sobre d’aquestes normes sempre que suposi una major 
protecció del medi físic i natural. 

 
Article 6. Executivitat, vigència i revisió 
 
1. Les determinacions d’aquesta normativa seran executives a partir de la publicació en el 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’acord d’aprovació definitiva.  
 
2. La vigència d'aquesta normativa és indefinida mentre no es produeixi la seva revisió, 

sense perjudici de les modificacions de caràcter puntual que es puguin dur a terme. 
 
Article 7. Desplegament de la normativa  
 
1. L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols és l’administració actuant que ha d’exercir les 

competències urbanístiques per fer efectius l’aplicació i desenvolupament del Pla 
especial. En concret, totes les actuacions que aquestes normes sotmeten a llicència o 
aprovació municipal hauran de seguir el tràmit de sol·licitud de llicència municipal 
d’acord amb la legislació vigent. 

 
2. L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols cercarà el suport de les administracions generals i 

locals competents en cada àmbit sectorial per poder portar a terme la tasca establerta al 
punt anterior, i per poder assegurar la correcta gestió del medi rural, forestal i natural 
del terme municipal. 

 
3. Els particulars podran proposar i desenvolupar els seus propis plans i actuacions, d’acord 

amb la legislació urbanística vigent i amb aquesta normativa.  
 
4. Les determinacions d’aquesta normativa podran desenvolupar-se mitjançant d’altres 

plans especials que tinguin per objectiu algun dels definits a l’apartat 1 de l’article 67 de 
la Llei 2/2002. 
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Capítol II. Disposicions generals 
 
 
Article 8. Llicència municipal 
 
1. Les actuacions sobre Sòl No Urbanitzable estaran lligades a l’obtenció de la llicència 

municipal en els casos que especifica l’article 179 del Capítol I del Títol sisè de la Llei 
2/2002. La seva tramitació i procés seguiran les condicions dels articles 48, 49, 50 i 180 
de la mateixa Llei, que estableixen el procediment per a l’autorització de determinades 
obres i usos en aquesta classe de sòl. 

 
Article 9. Avaluació d’impacte ambiental  
 
1. L’Avaluació d’impacte ambiental en l’àmbit d’aquesta normativa, i els tipus de projectes 

que s’hi han de sotmetre, venen regulats per la normativa sectorial vigent, en concret 
per: 

 
- Decret 114/1988, de 7 d'abril, d’avaluació d’impacte ambiental i Llei 6/2001, de 8 de 

maig, de modificació del Reial Decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació 
d’impacte ambiental 

 
- En el cas de l’espai del PEIN del Massís de Cadiretes, pel Decret 328/92. 

 
- En el cas d’obres d’interès públic, per la Llei 2/2002 (article 48 del Capítol IV). 

 
Article 10. Plans especials 
 
1. En l’àmbit del Sòl No Urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols es podran redactar Plans 

espacials en els casos que estableix l’article 67 de la Llei 2/2002. 
 
2. Els plans especials dins de l’àmbit del Sòl No Urbanitzable respectaran les condicions 

d’aquesta normativa, i no podran suposar l’ampliació de les possibilitats d’edificació o 
l’admissió d’usos no previstos. 

 
Article 11. Paisatge 

 
1. L’Ajuntament assegurarà la conservació i el bon manteniment dels suros del Molí d’en 

Blanc, catalogats com a arbres d’interès comarcal. 
 
2. Els arbres aïllats, que no formen masses forestals (ubicats enmig de camps, al costat dels 

masos, etc.) s’hauran de conservar, sense distinció d’espècies. Excepcionalment, i prèvia 
sol·licitud i autorització municipal, es podran tallar per motius sanitaris o de risc (mort de 
l’individu, control de plagues i malalties o risc de caiguda).  

 
3. L’ajuntament facilitarà la recuperació de la vegetació autòctona en aquelles plantacions 

d’explotació forestal en desús, mitjançant l’aportació d’informació als propietaris i altres 
mecanismes que consideri adequats. 

 
4. En les actuacions de reforestació que es portin a terme s’utilitzaran espècies pròpies de 

la zona, com alzines, suros o pins i, en el cas dels boscos de ribera, verns, freixes i 
salzes. 
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5. No es permet la col·locació de cartells i tanques de publicitat o materials anàlegs, llevat 
de petits indicadors de senyalització de camins, itineraris d’interès, etc., que es 
disposaran amb criteris d’uniformitat en el disseny, dimensió i col·locació.  

 
6. Queda prohibida la modificació del perfil del terreny mitjançant moviments de terres, 

reompliments, excavacions, talls de roca o similars, excepte en aquells casos que siguin 
part d’un projecte amb disposició de la corresponent llicència municipal (col·locació de 
tanques, restauració de camins i pistes, etc.). 

 
Article 12. Espais naturals de Sant Feliu de Guíxols 
 
1. La part de l’àmbit del Sòl No Urbanitzable definida com a espai natural del Massís de 

Cadiretes, d’acord amb el Decret 328/92, es regirà per les normes específiques de 
protecció que en el seu moment s’aprovin, sense perjudici de les determinacions de 
caràcter municipal que es fixen en aquesta normativa.  

 
2. Quan s’aprovi de manera definitiva el Pla especial de delimitació corresponent a l’espai 

del PEIN del Massís de Cadiretes, s’incorporarà la delimitació a aquesta normativa, sense 
que sigui necessari cap tràmit administratiu. 

 
3. Sense perjudici d’altres categories de protecció, altres territoris de l’àmbit del Sòl No 

Urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols amb valors naturals de caràcter regional i local 
podran ser gestionats com a espais naturals locals per part de l’Ajuntament i, 
eventualment, sol·licitar algun tipus de protecció normativa d’acord amb la legislació 
sectorial vigent.   
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Capítol III. Normes generals de regulació dels usos del Sòl No 
Urbanitzable  
 
 
Article 13. Regulació d’usos amb caràcter general 
 
1. Les intervencions en Sòl No Urbanitzable hauran d'assegurar el respecte a les condicions 

naturals i paisatgístiques de l'entorn en què s'emplacen, amb les condicions específiques 
que s'assenyalen en aquestes normes per a cada tipus de sòl i d'ús, procurant el mínim 
impacte paisatgístic i no modificant els relleus existents. 

 
2. En Sòl No Urbanitzable no es podran realitzar altres construccions que les destinades a 

explotacions agrícoles, ramaderes i forestals que estiguin en relació amb la naturalesa i 
el destí de la finca, així com les construccions i les instal·lacions vinculades a l'execució, 
el manteniment i el servei de les obres públiques. Això no obstant, podran autoritzar-se, 
seguint el procediment previst per l'art. 47 de la Llei 2/2002, edificacions i instal·lacions 
d'utilitat pública o interès social que no siguin incompatibles amb els usos previstos en 
els diferents tipus de Sòl No Urbanitzable, i compleixin les condicions específiques de la 
zona en què s'emplacin. En qualsevol cas, cal garantir la impossibilitat de formació d'un 
nucli de població. 

 
3. Es podrà autoritzar, seguint el mateix tràmit, la construcció d'habitatges unifamiliars 

directament i justificadament associats a usos i aprofitaments agrícoles, ramaders, 
forestals i aquells propis d’una activitat d’explotació de recursos naturals.  

 
4. Al conjunt del Sòl No Urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols, i amb caràcter general, es 

permeten els usos especificats a continuació, així com les construccions vinculades a 
aquests usos, sempre que s’ajustin als requisits establerts per aquesta normativa i les 
normatives sectorials: 

 
a) Usos i aprofitaments agrícoles, ramaders i forestals. 
b) Hípiques 
c) Habitatge familiar, directament i justificadament associat a alguna de les 

activitats d’explotació de l’apartat anterior. 
d) Usos industrials i de magatzem estrictament vinculats a la primera transformació 

de materials, quan la naturalesa de l’activitat n’exigeixi l’emplaçament en medi 
rural. 

e) Usos comercials que depenguin de les activitats agropecuàries i forestals. 
f) Usos d’interès públic, d’acord amb l’apartat 4 de l’article 47 de la Llei 2/2002. 
g) Residències - cases de pagès i turisme rural. 
h) Educació ambiental. 
i) Senderisme, cicloturisme i passejades a cavall. 
j) Construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el 

funcionament de les obres públiques 
 

Aquest usos, però, podran patir restriccions en les diferents zones en què s’ha classificat 
el Sòl No Urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols. Aquestes restriccions es concreten per a 
cada sistema i zona en els Capítols VII i VIII d’aquesta normativa.  
 

5. S’entenen com a incompatibles amb el caràcter del Sòl No Urbanitzable de Sant Feliu de 
Guíxols els usos no especificats a l’article anterior i, de manera expressa, s’especifiquen 
els següents: 
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a) Usos industrials o d’emmagatzematge que no corresponguin a les especificacions 

de l’apartat c) del punt anterior. 
b) Usos industrials, amb l’excepció d’indústries amb llicència d’ús anterior a la data 

d’aprovació inicial del PGOU. 
c) Habitatge unifamiliar no vinculat a l’explotació agrícola, ramadera o forestal. 
d) Habitatge plurifamiliar. 
e) Oficines. 
f) Ramaderia intensiva. 
g) Extracció d’àrids o altres materials minerals. 
h) Acampada no autoritzada segons el Decret 55/1982. 
i) Activitats comercials, incloses l’exposició i venda de materials de construcció, 

mobles i vehicles, excepte els usos del punt d) de l’apartat anterior.  
j) Usos recreatius i esportius que suposin un impacte important per al medi, 

especialment en forma de fums, soroll i erosió. 
k) Abocaments o emmagatzematge de residus o altres materials (runa, vehicles fora 

d’ús, ferralla...) excepte les activitats autoritzades en el moment d’aprovar-se 
aquesta normativa. 

l) Usos sanitaris, assistencials i sòcio-culturals que no hagin d’emplaçar-se de 
manera necessària en el medi rural. 

m) Garatges, excepte els d’ús particular al servei dels habitatges o explotacions 
agràries i ramaderes. 

n) Tallers de reparació de vehicles. 
o) Manteniment d’animals domèstics en parcel·les no vinculades a l’habitatge, 

excepte aquells que en sigui necessària la pastura. 
p) Aparcaments, excepte els vinculats al lleure en la natura. 
q) Hotels, restaurants, fondes, pensions, etc., exclosos els serveis ecoturístics i les 

excepcions contemplades en aquesta mateixa normativa (iniciatives que suposin 
la recuperació i conservació del patrimoni arquitectònic catalogat). 

r) La caça i la pesca. 
 
 
6. Els sòls classificats de no urbanitzables no es podran desenvolupar altres usos que els 

específicament permesos. Les activitats preexistents legalment establertes que no 
s’ajustin a aquesta limitació d’usos podran mantenir l’activitat, però en el moment en 
què es cessi l’ús per al qual estan autoritzades, hauran d’adequar-se a la nova regulació 
d’usos que estableixi el planejament aprovat.  

 
7. L’establiment de qualsevol de les activitats autoritzades comportarà l’adopció de les 

mesures correctores adequades per evitar la degradació de l’entorn, i per aconseguir 
una total integració i adequació de la instal·lació en el medi on s’ubiqui. En aquest 
sentit, serà  necessari efectuar estudis sobre la captació d’aigua potable, el desguàs i la 
depuració de les aigües residuals i els accessos. 

 
Article 14. Regulació general dels usos agrícoles  
 
1. Es consideren activitats agrícoles les relacionades directament amb el cultiu de la terra. 
 
2. El manteniment de l’activitat agrícola familiar té caràcter prioritari per a la conservació 

del paisatge i de l’activitat econòmica del municipi de Sant Feliu de Guíxols. 
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3. La construcció de magatzems i instal·lacions agrícoles serà permesa en les zones 
indicades al Capítol VIII. Les condicions sobre les edificacions seran les que s’estableixen 
en l’articulat del Capítol VI. 

 
4. El cultiu sota plàstic, en hivernacle o túnel, serà permès en les zones indicades al Capítol 

VIII.  
 
5. Queda prohibida la transformació de terrenys forestals existents en l’àmbit de la 

normativa, definits genèricament per la Llei 3/88, Forestal de Catalunya, en agrícoles, 
excepte si es tracta d’actuacions vinculades a l’execució de plans de prevenció d’incendis 
forestals aprovats, o bé a la recuperació agrícola d’antigues zones feixades. En tot cas, 
aquesta operació restarà sotmesa al procediment de sol·licitud al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca o, en cas de tractar-se d’un espai dins del PEIN, al 
Departament de  Medi Ambient, i al tràmit d’informació municipal prèvia que comporta 
aquest procediment. 

 
6. En l’àmbit de l’ús agrícola de les dejeccions ramaderes, s’aplicarà el Codi de bones 

pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per l’Ordre de 22 d'octubre de 
1998 (DOGC 2.761, del 9/11/1998). 

 
Article 15. Regulació general dels usos ramaders 
 
1. Es consideren activitats ramaderes les activitats relacionades directament amb la cria, 

reproducció i aprofitament d’espècies animals domesticades (inclou també les granges de 
caragols), així com les activitats d’acollida i manteniment d’animals domèstics (gosseres, 
hípiques i similars). 

 
2. Només s’admeten les construccions ramaderes en Sòl No Urbanitzable per a un ús 

ramader extensiu, entenent per aquest concepte el d’una explotació ramadera basada en 
animals no estabulats, i que disposa de la suficient superfície per dedicar-se a la pastura 
dels animals de l’explotació. Per dur a terme aquestes activitats, a més d’obtenir les 
corresponents autoritzacions, caldrà presentar un projecte on quedi explícita la càrrega 
ramadera prevista i la superfície de pastura de què es disposa.  

 
3. Les explotacions i activitats ramaderes seguiran les directrius i regulacions establertes 

per la legislació vigent, i en especial: 
 

a) Reial Decret 261/96, de 16 de febrer, de protecció contra la contaminació produïda 
pels nitrats procedents de fonts agràries. 

b) Ordre 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de 
Catalunya 

c) Llei 3/1998, de 27 de febrer, d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental i 
Reglament general de desplegament de la Llei 3/98 (DOGC de 27 de febrer del 
1999)1. 

d) Decret 61/1994, de 22 de febrer, sobre regulació de les explotacions ramaderes 
(DOCG de 28 de març). 

                                                 
1 Aquesta legislació ja preveu l’aplicació de la corresponent URP (Unitat Ramadera Procedimental) 
segons el tipus de bestiar estabulat. Aquest factor està disponible a la Guia interpretativa per a la 
realització/verificació d’un informe d’avaluació ambiental d’acord amb la llei 3/98 
(Direcció General de Qualitat Ambiental, Departament de Medi Ambient) que s’actualitza de manera 
periòdica i es pot obtenir a través de la pàgina web del DMA. 
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e) Ordre de 28 de novembre de 1988, sobre la creació del registre de nuclis zoològics 
de Catalunya. 

f) Ordre de 7 d'abril de 1994, per la qual es fixen les normes d'ordenació de les 
explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bovines. 

g) Real Decret 324/2000, de 3 de març, pel que s'estableixen normes bàsiques 
d'ordenació de les explotacions porcines. 

h) Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes (DOGC núm. 
3.447, de 07/08/2001). 

i) Decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovació del programa de mesures 
agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació a la contaminació de 
nitrats procedents de fonts agràries 

j) Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals,  que disposa que el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca efectuï la declaració de nuclis 
zoològics dels centres i establiments que alberguin, comercialitzin, tractin i 
reprodueixin animals, per tal d’assegurar-ne la protecció i el manteniment en 
condicions adequades 

 
4. L’activitat ramadera practicada de forma extensiva es considera compatible amb els 

objectius de regulació dels usos d’aquesta normativa, excepte en l’àmbit de sistema 
fluvial, i sempre que: 

 
a) La càrrega ramadera existent no representi un risc d’erosió del terreny. 
 
b) Els terrenys no hagin estat afectats per incendis en anys recents. 
 
c) Es tracti de zones repoblades recentment o en procés de regeneració. 

 
En qualsevol cas, sempre serà necessària l’autorització de la propietat i de 
l’administració pública per a efectuar la pastura.  
 

5. Són permeses les hípiques sempre i quan estiguin vinculades a un habitatge preexistent. 
El nombre màxim d’unitats ramaderes (URP) serà de 20 i la superfície màxima del 
terreny dedicat a l’hípica serà de 5.000 m2 (inclou cobert i espais lliures pels cavalls), 
mentre que la superfície mínima serà de 2.500 m2. Aquests terrenys hauran de complir 
les condicions especificades en l’article 33 i 34 d’aquesta mateixa normativa. 

 
6. Són permeses, també, les granges de caragols sempre i quan estiguin ubicades en sòl 

agrícola i compleixin les condicions especificades en l’article 32 d’aquesta normativa  
 

 
Article 16. Regulació general de l’activitat forestal 
 
1. L’activitat forestal i les actuacions relacionades amb la prevenció i l’extinció dels incendis 

forestals en l’àmbit d’aquesta normativa es regirà, de manera general, per les 
disposicions de la legislació sectorial vigent i l’autorització i les actuacions de les 
administracions competents.  

 
2. Els propietaris de finques i parcel·les en medi forestal hauran de complir les mesures de 

prevenció enfront dels incendis forestals que determina el Decret 64/1995, de 7 de 
març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC núm. 
2.022, de 10/3/1995). 
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3. Les activitat de recol·lecció de productes del bosc (bolets, herbes i plantes, pinyes, etc.) 
s’hauran de fer tenint especial cura en no malmetre l’ecosistema ni els elements que en 
formen part. En aquest sentit, es prohibeix de manera explícita l’ús del rasclet o eines 
similars en la recol·lecció de bolets.   
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Article 17. Regulació general dels usos industrials i comercials 
 
1. Es consideren activitats industrials les dirigides a l’obtenció, reparació, manteniment, 

transformació o reutilització de productes industrials, a l’envasat i embalatge, així com a 
l’aprofitament, recuperació i eliminació de residus o subproductes, qualsevol que sigui la 
naturalesa dels recursos o processos tècnics utilitzats. 

 
2. Amb caràcter general, no es permet la implantació d’activitats industrials de cap tipus en 

l’àmbit d’aquesta normativa, excepte aquelles que s’hagin d’emplaçar prop de la matèria 
primera com són: 

 
- Serradores destinades a la transformació primària de la fusta. 
- Instal·lacions per a l’emmagatzematge del suro. 

 
3. Es considera activitat comercial la que consisteix en posar a disposició del mercat 

interior béns productes o mercaderies, àdhuc quan les mercaderies siguin sotmeses a 
processos de transformació, tractament o condicionament que són usuals en el comerç. 

 
4. Es prohibeix la implantació d’activitats comercials, exceptuant: 
 

- Aquelles que tinguin com a objectiu la venda de productes originats a la pròpia 
explotació i es desenvolupin en instal·lacions turístiques, recreatives, d’allotjament 
o restauració rurals, i aquelles que estiguin vinculades a un habitatge rural 
existent.  

 
- La venda de llenya i/o de suro. 

 
Article 18. Regulació general dels usos turístics i del lleure 
 
1. Els usos turístics i del lleure s’ubicaran en les zones on puguin suposar un impacte 

ambiental reduït, d’acord amb les disposicions dels Capítols VII i VIII i amb les normes 
sobre regulació d’instal·lacions i edificacions. Els usos turístics i de lleure permesos, 
siguin d’iniciativa pública o privada, seran: 

 
a) Serveis d’hosteleria i allotjament amb caràcter de turisme rural i ecoturisme, 

subjectes al reconeixement per part del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. 
Aquestes instal·lacions estaran sotmeses a la tramitació prèvia d’un Pla especial 
urbanístic, segons els articles 47.6.e i 67.1.c de la Llei 2/2002. 

 
Les activitats destinades a turisme rural es portaran a terme en edificis tradicionals 
preexistents. Caldrà garantir l’accés rodat amb la xarxa viària existent, l’aparcament, 
l’abastament i recollida d’aigua, i l’eliminació i la depuració de tota classe de residus i 
abocaments.  

 
b) Albergs, cases de colònies i escoles de la natura, en edificis preexistents.  

 
c) Àrees de lleure ombrejades i degudament equipades amb serveis (taules i bancs, 

lavabos, aigua potable i piques per a la neteja, contenidors de deixalles, plafons 
informatius, etc.). 

 
d) Circuits per al senderisme, ciclistes i eqüestres. 
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e) Àrees, rutes i itineraris interpretatius culturals, de natura i d’activitats tradicionals i 
singulars del municipi. 

 
f) Equipaments per a ecomuseus, centres d’exposició i d’aprenentatge i similars, 

demostratius de la cultura, les tradicions i el patrimoni de Sant Feliu de Guíxols i del 
massís de Cadiretes.  

 
g) Instal·lacions temporals destinades a carpes desmuntables per a la celebració de 

festes i ball a l’aire lliure. 
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Capítol IV. Infrastructures 
 
 
Article 19. Classificació de la xarxa viària  
 
1. Es classifica la xarxa viària en l’àmbit d’aquesta normativa en les carreteres, els camins i 

els senders que discorren pel terme municipal, definits i regulats com es disposa a 
continuació (vegeu mapa I-10, Xarxa de camins i carreteres): 

 
a) La xarxa de carreteres formada per les carreteres públiques asfaltades, regulades per 

la legislació sectorial corresponent.  
 
b) La xarxa viària formada per vies, asfaltades o no, d’amplada superior a 3 m. Són 

camins que faciliten l’accés públic al medi rural, natural, a les urbanitzacions, i a 
l’entorn dels quals es produeixen agrupacions de masies o altres activitats. Inclou la 
Ruta del Carrilet, una via verda d’ús cicloturista entre Girona i Sant Feliu de Guíxols.  

 
c) La xarxa viària formada per vies d’amplada i igual o inferior a 3 m. Són camins que 

faciliten l’accés públic a llocs secundaris del medi rural i natural, generalment en 
forma d’unió de camins de 1r grau o de cul-de-sac.  

 
d) Corriols i senders del terme municipal. 

 
Article 20. Xarxa viària i accessibilitat  
 
1. Amb caràcter general, en tota la xarxa de camins rurals i senders és d’aplicació allò que 

disposen la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, 
i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.  

 
2. Tota la xarxa de camins de Sant Feliu de Guíxols, siguin de titularitat pública o privada, 

haurà de restar lliure al pas. 
 
3. L’ampliació o modificació del traçat d’un camí, així com la construcció de vies d’accés de 

qualsevol naturalesa, no haurà de generar pendents superiors al 8% en sòls tous, o del 
15% en sòls durs, ni terraplens o desmunts de més de 2 m. d’alçada. Els talussos 
resultants s’hauran de revegetar convenientment amb vegetació herbàcia, arbustiva i 
arbòria autòctona, i no podran suposar cap modificació de les escorrenties ni dels cursos 
fluvials existents. 

 
4. Qualsevol actuació d’obertura, ampliació o modificació de camins i senders requerirà 

sempre de llicència municipal. 
 
5. L’obertura de nous camins, vials rurals, pistes forestals, camins de desembosc o 

qualsevol altre tipus de vialitat solament es permetrà si està prevista en: 
 

- Un Pla especial actual o que aparegui en el futur. 
 
- Plans o programes de l’administració: plans de prevenció d’incendis forestals, plans 

tècnics de gestió i millora forestal i plans simples de gestió forestal. 
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6. Es prohibeix l’obertura de camins en cornisa, en carenes o que incideixin en llocs de 
vistes panoràmiques (vegeu plànols I-5, de visibilitat des de la costa i I-6, de zones d’alta 
exposició visual) excepte quan vinguin derivats d’un pla de prevenció d’incendis forestals 
aprovat. 

 
7. La preparació de la plataforma dels camins rurals contemplarà únicament l’ús de tot-ú, 

grava, sauló o totxana neta triturada, i la formació de cunetes i trencaigües, de manera 
que s’asseguri sempre la integració de la infrastructura en l’entorn.  

 
8. Les construccions permanents autoritzades en el Sòl No Urbanitzable i les de caràcter 

provisional permeses per aquesta normativa es separaran com a mínim 15 m. de l’eix del 
camí. 

 
9. No és permesa l’obertura d’àrees de circulació per al lleure i l’esport, d’itineraris per al 

motociclisme de muntanya ni de circuits permanents no tancats, tal i com es tipifiquen al 
Decret 166/1998.  

 
Article 21. Protecció de la xarxa viària 
 
1. Les franges de protecció de les carreteres seran les determinades per la Llei 25/88, de 

juliol, de carreteres; el Reial Decret 1812/94, de 2 de setembre, que modifica el 
reglament general de carreteres; i la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres de 
Catalunya (DOGC núm. 1.807, d’11/10/93).   

 
2. Caldrà l’autorització prèvia de l’organisme competent en qualsevol tipus d’obra, 

instal·lació, canvi d’ús de la carretera, moviment de terres, plantació, tala d’arbres, etc., 
que s’efectuï dins dels espais adjacents a la carretera, definits de la forma següent: 

 
- Carreteres de l’Estat i de la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya: 50 m.  

comptats a partir de l’aresta exterior de l’explanació. 
 
- Altres carreteres: 25 m. comptats a partir de l’aresta exterior de l’explanació. 

 
3. Les edificacions, construccions o murs que es pretenguin executar al llarg dels terrenys 

contigus a les carreteres, encara que siguin provisionals, no podran situar-se a 
distàncies inferiors a: 

 
- Carreteres de l’Estat i de la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya: 50 m.  

comptats a partir de l’aresta exterior de l’explanació. 
 

- Altres carreteres: 25 m. comptats a partir de l’aresta exterior de l’explanació. 
 
Article 22. Serveis i instal·lacions vinculats a la xarxa viària 
 
1. Sota aquest títol s’inclouen aquelles infrastructures complementàries del transport 

terrestre que estan associades a la xarxa de comunicacions  del territori: 
 

- Aparcaments públics de camions i vehicles. 
 
- Estacions de serveis sense taller de reparació. 

 
- Magatzems de servei de conservació de carreteres. 
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- Centres de control de carreteres i de trànsit. 
Article 23. Infrastructures hídriques i hidràuliques 
 
1 La protecció de les aigües en l’àmbit d’aquesta normativa es regirà, amb caràcter 

general, per la legislació sectorial existent, i en particular pel Reial Decret 1/2001, de 20 
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües (BOE núm. 176, de 24/7/01) i 
el Reglament del Domini Públic Hidràulic (Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril).  

 
2 La delimitació exacta de zones del Domini públic hidràulic de les rieres, rius i torrents de 

Sant Feliu de Guíxols resta supeditada a les determinacions que estableixi l’Agència 
Catalana de l’Aigua o altra autoritat competent. 

 
3 No es podrà ocupar el Domini públic hidràulic ni la seva zona de servitud per 

instal·lacions o construccions de qualsevol classe, permanents o temporals, excepte 
aquelles degudament autoritzades i justificades pel seu interès públic.  

 
4 No es permeten actuacions de canalització permanent o dragat dels cursos fluvials, amb 

excepció d’aquelles obres i instal·lacions existents degudament autoritzades i justificades 
pel seu interès públic, en les quals s’aplicaran tècniques que assegurin la correcta 
integració de les actuacions al medi. 

 
5 Per a la concessió de la llicència urbanística relacionada amb qualsevol activitat que 

pugui  generar abocaments d’aigua de qualsevol naturalesa, exceptuant les autoritzades 
per connectar directament amb la xarxa pública de clavegueram, s’exigirà la justificació 
del tractament que s’hagi de donar a aquests abocaments per evitar la contaminació de 
les aigües superficials i subterrànies. Tot això, sense perjudici de l’autorització 
d’abocament necessària d’acord amb la legislació sectorial.  

 
6 La construcció de foses sèptiques per al sanejament d’habitatges aïllats, àrees de lleure i 

edificacions similars només podrà ser autoritzada quan es donin garanties suficients de 
que aquestes actuacions no suposen cap risc per a la qualitat de les aigües superficials ni 
subterrànies, i quan existeixin raons justificades que impedeixin la connexió de les 
esmentades instal·lacions a la xarxa pública de clavegueram. Els titulars d’aquestes 
instal·lacions resten obligats a demostrar, sempre que se’ls demani, el correcte estat de 
manteniment de les fosses sèptiques i la seva estanqueïtat. 

 
7 Per a l’obtenció de la llicència urbanística per a noves edificacions o reformes no 

connectades a la xarxa pública d’abastament d’aigua caldrà justificar degudament, en la 
sol·licitud de llicència, l’existència d’una dotació d’aigua necessària que no provoqui 
repercussions negatives sobre el sistema hidrològic i sobre els altres aprofitaments 
existents. 

 
8 Els nous dipòsits d’abastament d’aigua hauran de construir-se soterrats o semisoterrats. 

En el cas que això sigui inviable per condicions topogràfiques o característiques físiques 
del terreny, s’escollirà una ubicació que provoqui un impacte paisatgístic mínim, i es 
tractaran les parets del dipòsit i el seu voltant d’acord amb l’entorn paisatgístic on 
s’ubiquin, amb l’ús de colors apropiats en dipòsits metàl·lics o plàstics, o materials rústics 
en els d’obra. En qualsevol cas, la part no soterrada del dipòsit no podrà sobresortir més 
de 3 m. respecte del nivell del terra. El promotor haurà d’encarregar-se de la restauració 
final de l’entorn i dels accessos als dipòsits. 
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9 Els projectes de construcció de preses o dics amb la finalitat d’emmagatzemar o desviar 
aigua o per a actuacions de restauració hidrològico-forestal no podran afectar els boscos 
de ribera. Aquestes actuacions hauran d’assegurar un cabal de manteniment mínim al riu 
i una adequació natural de les ribes, i la seva aplicació estarà sotmesa a l’avaluació 
d’impacte ambiental, d’acord amb l’article 9. En cap cas el moviment de terres necessari 
podrà provocar la creació de talussos de més de 2 m. d’alçada sobre el terreny original, 
excepte quan aquesta aspecte es trobi especificat per un Pla especial. 

 
10 S’afavorirà la conservació i, si s’escau, la millora de les condicions actuals de les fonts, 

basses i canals de rec existents, per facilitar la preservació de la fauna i vegetació 
associades. En aquest sentit, les canalitzacions i els aprofitaments d’aigua que es puguin 
autoritzar en l’àmbit immediat de les fonts i brolladors naturals del terme municipal 
hauran de garantir la seva conservació i respectar la seva tipologia tradicional. Les 
possibles captacions d’aigua, degudament autoritzades i dins dels paràmetres permesos, 
es situaran a un mínim de 25 m. de la font o brollador, per garantir el manteniment d’un 
cabal de sortida mínim pel seu ús per les persones i la fauna salvatge, i per permetre el 
creixement de la vegetació pròpia de l’entorn d’aquestes fonts i brolladors. 

 
Article 24 Protecció de la xarxa hídrica 
 
1. Al llarg de tots els cursos fluvials de Sant Feliu de Guíxols es defineix una zona de 

servitud per a ús públic de 25 m. d’amplada a banda i banda de la llera del riu. 
  
2. Queda protegit l’espai situat a una distància igual o inferior als 25 m. de qualsevol 

captació o sorgència natural d’aigua, si bé podran autoritzar-se les obres, plantacions i 
altres actuacions destinades a millorar les àrees contigües per potenciar-ne l’ús públic i la 
seva protecció. 

 
Article 25. Instal·lacions de tractament de residus  
 
1. No es podran ubicar nous abocadors ni instal·lacions de tractament de residus sòlids 

urbans, industrials o d’altre caràcter, al Sòl No Urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols.  
 
2. Els abocaments incontrolats de qualsevol classe que es produeixin en l’àmbit d’aquesta 

normativa hauran de ser clausurats, i es procedirà a la restauració dels terrenys cap al 
seu estat original en el termini més breu possible, sempre que l’ajuntament ho 
requereixi. El cost derivat d’aquestes operacions anirà a càrrec del propietari dels 
terrenys afectats. 

 
3. Tots els residus hauran de gestionar-se d’acord amb la normativa vigent, especialment 

la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (DOGC núm. 1776, de 28/7/1993) 
i posteriors modificacions i actualitzacions; i, en el cas de les runes, pel Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
(DOGC núm. 1931, del 8/8/1994).  

 
Article 26. Línies elèctriques, telecomunicacions, gasoductes i altres 
infrastructures similars 
 
1. La instal·lació de noves línies elèctriques, telefòniques i telegràfiques, antenes i 

repetidors, gasoductes i altres infrastructures similars requerirà, a més de la llicència 
municipal, una avaluació d’impacte ambiental. Si escau, aquesta avaluació contindrà, en 
l’apartat de descripció del projecte, els aspectes que contemplen els annexos 3 i 4 del 
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Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia 
mòbil i d’altres instal·lacions de radiocomunicació (DOGC núm. 3404, de 7/6/01).  

 
2. En el cas de proposar-se noves línies elèctriques, gasoductes i altres infrastructures 

lineals en l’àmbit d’aquesta normativa, es canalitzaran i s'ordenaran conjuntament amb 
les preexistents, preveient corredors paral·lels a les grans infrastructures de comunicació 
o pels terrenys que menys perjudiquin la qualitat ambiental i paisatgística del Sòl No 
Urbanitzable. 

 
3. Els nous receptors de senyal de telefonia mòbil s’ubicaran en antenes ja existents i 

compartides per les diferents companyies, a no ser que s’estableixi el contrari mitjançant 
un Pla de cobertures a desenvolupar des de l’ajuntament. 

 
4. En la instal·lació de noves línies elèctriques aèries s’exigirà als seus responsables l’ús de 

dispositius encaminats a impedir la col·lisió o electrocució d’aus (dispositius salvaocells, 
aïllament de conductors i altres mesures que es consideren oportunes). 

 
5. Per minimitzar el risc d’incendis provocats per línies en mal estat, el risc de xoc i 

electrocució d’aus i l’impacte negatiu sobre el paisatge, i en la mesura que sigui possible, 
es procedirà a la modificació de les línies elèctriques existents mitjançant mesures 
correctores com: soterrament de la línia, aïllament de conductors, modificació de pals i 
torretes, col·locació de dispositius salvaocells, etc. 
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Capítol V. Transferències, divisions i segregacions de propietats 
 
 
Article 27. Unitats mínimes de conreu i de producció forestal 
 
1. En les transferències de propietat, divisions i segregacions de terrenys ubicats en Sòl No 

Urbanitzable no podran efectuar-se segregacions en contra d’allò que disposa la 
legislació agrària i forestal, la qual estableix, per al municipi de Sant Feliu de Guíxols, les 
unitats mínimes següents: 

 
- Terrenys agrícoles de secà: 4,50 ha. 
 
- Terrenys agrícoles de regadiu: 1,25 ha. 

 
- Terrenys forestals: 25 ha. 

 
Article 28. Indivisibilitat de les finques. 
 
1. Tindran consideració d’indivisibles aquelles finques la dimensió de les quals sigui inferior 

al doble de la unitat mínima de conreu o de producció forestal aplicable. S’exceptuen: 
 

- Les parcel·les amb una dimensió igual o menor a la unitat mínima de conreu o 
de producció forestal si els lots resultants de la divisió són adquirits pels 
propietaris de terrenys contigus, amb la finalitat d’agrupar-los i formar una 
única finca. 

 
- Les parcel·les amb dimensió menor al doble de la unitat mínima de conreu o de 

producció forestal quan la diferència amb el mínim esmentat es pugui segregar 
amb la finalitat especificada en el punt anterior. 

 
2. Es prohibeixen de manera específica les divisions o les segregacions de terrenys en les 

següents condicions: 
 

- Quan de la segregació en resultin superfícies inferiors a la unitat mínima de 
conreu o a la unitat mínima de producció forestal establertes en la legislació 
corresponent (vegeu article 27) exceptuant els casos esmentats al punt 
anterior. 

 
- Quan la finca estigui vinculada a una construcció i es consideri indivisible per 

aplicació de les normes sobre superfícies mínimes de terreny lligades a les 
construccions en el SNU. 

 
- Quan del resultat de la segregació aparegui una finca que no tingui accés 

directe ni immediat a carreteres, pistes forestals o altres vies de domini públic 
ja existents, excepte quan tingui una servitud de pas legalment constituïda. 

 
Article 29. Parcel·lacions urbanístiques. 
 
1. Atesa la condició de Sòl No Urbanitzable resten prohibides les parcel·lacions 

urbanístiques. 
 
2. Es considerarà que hi ha parcel·lació urbanística quan s’alienin parts indivises d’una finca 

rústica, amb incorporació del dret d’utilització exclusiva de parts concretes de terrenys 
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que estiguin per sota de la unitat mínima corresponent, i la constitució d’associacions o 
societats en les quals la qualitat de soci suposi el dret d’ús exclusiu sobre una porció de 
dimensions inferiors a la unitat mínima. 

 
3. Es considera il·legal tota parcel·lació que faciliti o tingui per finalitat facilitar la 

construcció d’edificacions o usos que no estiguin permesos en Sòl No Urbanitzable. 
 
4. En cas d’incompliment d’alguna de les condicions expressades en els paràgrafs 

precedents, no es permetrà l’edificació de les parcel·les que en resultin, sens perjudici 
de les actuacions administratives de protecció de la legalitat urbanística que s’escaiguin. 
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Capítol VI. Construccions en sòl no urbanitzable 
 
 
Article 30. Regulació del procés urbanitzador. Nucli de població. 
 
1. En l’àmbit d’aquesta normativa, no es podran dur a terme noves construccions que donin 

lloc a la constitució d'un nucli de població nou, tal com el defineix l’article 28 de la Llei 
2/2002. A aquests efectes, s’entendrà que es forma nucli de població quan hi hagi una 
densitat de 4 habitatges unifamiliars aïllats, o agrupats en finques annexes, situats a una 
distància inferior a 250 m. entre ells. 

 
Article 31. Disposicions generals 
 
Les obres d’ampliació, conservació, millora i reforma dels edificis existents, així com les 
noves construccions en les àrees permeses per aquesta Normativa, s’ajustaran a les 
següents condicions generals: 
 
1. Emplaçament. 
 

a) No es permeten edificacions a les bandes que constitueixin línies de força del 
paisatge (entenent-les com els límits convexes de canvi d’orientació i de canvi de 
pendent de les vessants muntanyoses) ni edificacions que ocupin punts culminants. 
Les edificacions es situaran sempre en terrenys amb un pendent inferior al 20%. 

 
b) En terrenys agrícoles, la ubicació de noves construccions no representarà cap 

reducció de l’espai conreat. En aquest sentit, les edificacions s’hauran de situar, de 
manera preferent, al peu de les vessants o en terrenys d’escàs valor agrícola. 

 
c) En terrenys forestals, la ubicació de noves construccions no representarà cap 

disminució de les formacions arbòries. Les edificacions hauran de situar-se en 
terreny erm o d’antics conreus, en clarianes, en posició tangencial amb el perímetre 
del bosc o bé en zones de bosc degradat. 

 
d) Les construccions respectaran les zones de protecció (línia d’edificació) establertes 

per la xarxa de carreteres i camins (vegeu article 21) i la zona de protecció de la 
xarxa hidrogràfica (vegeu articles 23 i 24). 

 
e) Per a noves edificacions o construccions s’haurà de redactar un projecte que 

contempli: 
 

- La posició paisatgística de l’edificació i l’impacte visual. 
- Els efectes territorials de la seva implantació. 
- L’àmbit de servituds, per evitar la formació de nucli de població. 
- Les condicions formals i tècniques de la nova edificació. 

 
2. Tractament exterior dels edificis: integració ambiental de les construccions. 
 

a) Les obres de reforma de les edificacions tradicionals existents (vegeu article 32) es 
realitzaran conservant els elements arquitectònics que donen caràcter a l’edifici i 
mantindran, respecte a la seva composició volumètrica, el caràcter compacte amb 
un sol volum, o bé un volum principal predominant i d’altres d’agregats d’inferior 
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dimensió, de manera que el conjunt presenti una configuració inequívocament 
unitària. 

 
b) S’utilitzarà la teula ceràmica característica de la zona, si bé, quan es tracti 

d’edificacions no tradicionals, podran autoritzar-se altres materials que presentin 
tonalitats cromàtiques similars, prèvia justificació raonada del seu ús i de l’impacte 
de la seva aplicació. 

 
c) El pendent de les cobertes no podrà ultrapassar el 30%; no es permeten terrats 

plans. 
 

d) Els cossos sobre la coberta de l’edifici (torretes d’escala, dipòsits d’aigua, 
xemeneies, pannells de captació d’energia solar, etc.) quedaran integrats en la 
composició projectual de l’edifici o ocults. 

 
e) Les línies de conducció elèctrica i telefònica, les antenes de televisió i ràdio i les 

parabòliques, únicament es podran col·locar sobre la coberta, i no a la façana, i no 
han d’ocupar posicions excessivament visibles des de l’exterior. 

 
f) En els llocs on sigui freqüent l’arbrat, o allà on els tècnics municipals ho considerin 

necessari, es projectarà i plantarà al llarg de les noves edificacions fileres d’arbres, 
d’espècies autòctones, en una proporció mínima d’un arbre cada 5 m. de longitud, a 
l’objecte de matisar l’impacte visual de la construcció. 

 
3. Condicions sanitàries. Totes les edificacions, a més de les exigències especials que es 

puguin determinar en cada cas, hauran de depurar les seves aigües residuals amb fosses 
sèptiques (vegeu article 23). 

 
4. Moviment de terres. Els moviments de terres per ubicar les edificacions no podran 

representar la creació de desnivells de més de 2 m. d’alçada, comptabilitzats entre la 
cota més alta i la més baixa dels talussos originats per l’excavació. 

 
Article 32. Edificacions admeses 
 
En l’àmbit del Sòl No Urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols, amb caràcter general i sense 
prejudici de les limitacions establertes en els diferents sistemes i zones (Capítols VII i VIII) 
es permeten les edificacions següents: 
 
1. Habitatges familiars. Inclou les masies tradicionals i els habitatges rurals. En aquest 

sentit, s’estableixen les definicions següents: 
 

- Masia i casa rural tradicional: ús d’habitatge situat en edificacions que cal 
preservar o recuperar, d’acord amb el catàleg que estableix l’article 50.2 de la Llei 
2/2002, sense que estigui necessàriament vinculat a cap activitat agrícola, ramadera 
i/o forestal.  

 
- Altres habitatges rurals: habitatge no catalogat vinculat a una activitat agrícola, 

ramadera i/o forestal. En aquest cas, cal que l’usuari acrediti que l’agricultura, la 
ramaderia o l’explotació forestal és una activitat que es desenvolupa a la finca on 
s’ubica l’habitatge. 

 
- En els casos de masia i casa rural tradicional que defineix el paràgraf anterior i el 

que fa referència l’article 50.2 de la Llei 2/2002 es justifica la seva rehabilitació, 
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reconstrucció i reforma i, si és necessari, l’ampliació. Aquestes construccions es 
destinaran als següents usos: habitatge familiar, residencial turístic o d’hosteleria 
rural o a activitats d’educació en el lleure, d’acord amb el punt 3 de l’article 47 de la 
Llei 2/2002.  

 
- Les ampliacions d’edificacions existents i les noves construccions destinades a 

habitatges familiar s’ajustaran a les disposicions particulars següents:  
 

- Acreditar una propietat d’1,25 ha. de terres de conreu d’horta; 4,5 ha. de terres 
de conreu de secà; o 25 ha. de sòl forestal, per a cada habitatge. 

 
- Per sol·licitar llicència de construcció cal inscriure la finca al Registre com a 

indivisible. 
 
- Garantir l’accés rodat amb la xarxa viària existent, l’aparcament, l’abastament i 

recollida d’aigua, i l’eliminació i la depuració de tota classe de residus i 
abocaments 

 
- No fer possible la formació de nucli de població i justificar-ho gràficament. 
 
- Les noves construccions es situaran a una distància mínima de 250 m. del sòl 

urbà o urbanitzable delimitat. 
 
- Les edificacions es separaran més de 12 m. dels límits de propietat i dels 

camins públics, i 25 m. del marge que delimita el llit de rius, rieres i torrents. 
Com a norma general, i sempre que sigui possible, les noves edificacions es 
situaran al límit que defineixen els conreus amb les àrees forestals. 

 
- Es prohibeix la construcció en parts culminants de turons i carenes, per l’elevat 

grau de fragilitat visual que aquests espais presenten. 
 
- El sostre serà com a màxim de 250 m2 d'habitatge més 50 m2 de construccions 

per a ús complementari o auxiliar de l’habitatge. En el cas d’habitatges 
existents construïts abans de 1959 o posterior amb llicència municipal, es podrà 
augmentar el sostre actual fins a un 20% més.   

 
- L'alçada màxima prevista serà de 6,50 m., corresponent a planta baixa i una 

planta pis. 
 
- La composició arquitectònica correspondrà al tipus tradicional del lloc. El nivell 

de construcció i dels materials serà de bona qualitat i adequats a l’entorn. Els 
paraments verticals s’executaran amb paret de pedra o arrebossat amb 
caparrós, les cobertes seran amb teula ceràmica i el color de tots els elements 
constructius s’ajustarà a la gamma de terres.  

 
- Les obres hauran de preveure el corresponent sistema de captació d’aigua, 

depuració d'aigües residuals i subministrament energètic. Quan la connexió dels 
habitatges als sistemes generals pugui lesionar el medi natural o el paisatge 
s’utilitzaran sistemes autònoms. 

 
- La tala d’arbres motivada per la construcció d’un nou edifici serà la mínima 

imprescindible, i restarà subjecta a la corresponent llicència municipal.  
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- Es permet la construcció d’instal·lacions complementàries a un habitatge 
familiar rural com piscines, pistes de tennis sense tancaments, aparcament o 
semblants. En el cas que consumeixin volum s’inclourà dintre del màxim 
permès. Queda prohibida la construcció de frontons.  

 
- Queda prohibida la pavimentació del sòl no edificat superior a 1/8 part del total 

de la superfície construïda, inclosos  porxos i piscines 
 
- Els moviments de terres seran els mínims necessaris, i no presentaran murs o 

talussos de més de 2 m. d’alçada. En casos excepcionals, i per raons molt 
justificades, l’ajuntament podrà autoritzar moviments de terres que superin 
aquestes determinacions. El balanç de terres ha de ser compensat (volum 
d’excavació = volum de terraplenat). En cas inevitable de préstecs, s’utilitzaran 
préstecs legalitzats segons la Llei 12/1981 i el Decret 343/1983. En cas 
inevitable d’excedents, cal preveure la reutilització dels materials dintre del 
mateix municipi o el seu abocament de manera controlada, segons el Decret 
1/1997. 

 
2. Coberts, magatzems, casetes d’eines i hivernacles: són instal·lacions vinculades a 

les explotacions agràries, activitats eqüestres, granges de caragols o similars, i hauran de 
complir les condicions següents:  

 
- Els coberts i magatzems s’ajustaran als següents paràmetres: 

 
- Cal acreditar una propietat mínima d’1,25 ha. de terres de conreu d’horta  

o 4,5 ha. de terres de conreu de secà en una única extensió. La part de la 
finca vinculada a l’edificació quedarà inscrita en el Registre de la propietat 
com a indivisible. 

 
- La seva ocupació no superarà el 2% de la superfície del terreny, amb un 

màxim de volum edificable de 1.250 m3. 
 

- L’alçada màxima permesa és de 6 m. en planta baixa, excepte les sitges 
agrícoles i les instal·lacions annexes per a les quals sigui tècnicament 
necessària una major alçada.  

  
- La distància mínima de l’edificació al límit de la finca serà de 15 m. 

 
- En els llocs on sigui freqüent l’arbrat, es projectarà i es plantarà al llarg de 

les edificacions fileres d’arbres d’espècies autòctones, en una proporció 
mínima d’un arbre cada 5 m. de longitud, per tal de mitigar l’impacte visual 
de la construcció. En el sectors ubicats al nord del terme municipal es 
recomana la plantació de fileres de xiprers, com és tradicional al conjunt de 
la comarca.  

 
- Els coberts per l’ús eqüestre tindran una superfície màxima de 160 m2 i una 

alçada màxima de 3 m. Només es permet 1 cobert per cada 12.500 m2 de 
superfície en propietat. La distància mínima de l’edificació al límit de la 
finca serà de 15 m. 

 
- La composició arquitectònica correspondrà al tipus tradicional del lloc. El 

nivell de construcció i dels materials seran adequats a l’entorn. Els 
paraments verticals s’executaran amb paret de pedra o arrebossat amb 
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caparrós. Les cobertes seran amb teula ceràmica o d’altres materials que 
presentin tonalitats cromàtiques terroses.  
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- Les casetes per a eines associades als horts tindran una superfície màxima 
construïda de 6 m2 en una sola edificació, amb una alçada màxima de 3 m. i es 
situaran adossades als murs de pedra o bé als límits dels horts.  
 
Els materials a utilitzar per fer les parets seran la fusta, la pedra seca o les 
parets de maons amb arrebossat color terrós. Les cobertes hauran de presentar 
tonalitats cromàtiques terroses. 
 
Es prohibeix la utilització de materials com plàstics, planxes, bidons, ferralla o 
altres materials inadequats per elaborar barraques d’eines, així com els 
tancaments dels espais d’horts.  

 
- Els hivernacles es situaran a una distància mínima de 5 m. del límit de la 

finca. 
 

- Els hivernacles tindran una alçada màxima de 3 m., i no podran ocupar 
més del 15% de la superfície de la finca. 

 
- Les instal·lacions dedicades al cultiu intensiu d’horta o flor no seran 

considerades edificacions quan siguin desmuntables i no tinguin fonaments 
ni murs perimetrals.  

 
- En aquestes instal·lacions no es permetrà cap altre ús que no sigui el 

cultiu. 
 

- Els hivernacles en desús es desmuntaran per part del propietari. 
 

- Els hivernacles per al cultiu de caragols són edificacions vinculades a la 
pròpia explotació i recol·lecció de caragols. Es regularan segons les 
mateixes condicions que els hivernacles de cultiu vegetal. Les existents 
abans de l’aprovació d’aquest Pla especial i ubicades en sòl de protecció 
natural i paisatgística i forestal podran mantenir l’activitat de manera 
provisional fins què es cessi l’ús per al qual estan autoritzades o canviïn de 
propietari. Posteriorment només podran ubicar-se en sòl agrícola.     

 
3. Construccions forestals: són edificacions vinculades a la pròpia explotació, per a 

l’emmagatzematge temporal de suro, llenya i/o altres productes forestals, en finques 
productores, com a pas previ al transport a les indústries transformadores. Les 
condicions que han de complir són: 

 
- Justificar l’existència de boscos productors a la pròpia finca mitjançant permisos 

d’extracció, l’existència d’un pla tècnic de gestió i millora forestal o un informe 
indicatiu de la situació de les masses productores en la pròpia explotació.  

 
- S’hi admet l’emmagatzematge temporal de productes d’altres explotacions, però 

no es permet cap activitat transformadora.  
 
- S’hauran d’instal·lar en sòl agrícola, i dintre d’aquest, en el d’escàs valor o 

erms. En les zones forestals només s’admeten en clarianes del bosc i mai dins 
les formacions arbòries.  

 
- Tindran una zona lliure al voltant que s’arborarà amb arbres autòctons, situats 

en rengle paral·lelament a les façanes.  
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- Les construccions s’ajustaran als següents paràmetres:  

 
- La seva ocupació no superarà el 2% de la superfície del terreny, amb un 

màxim de 1.500 m2. 
 
- L’alçada màxima permesa és de 5 m. 

 
- La distància mínima de l’edificació al límit de la finca serà de 12 m. 

 
- La composició arquitectònica correspondrà al tipus tradicional del lloc. El 

nivell de construcció i dels materials serà de bona qualitat i adequats a 
l’entorn. Els paraments verticals s’executaran amb paret de pedra o 
arrebossat amb caparrós, les cobertes seran amb teula ceràmica o 
d’altres materials que presentin tonalitats cromàtiques terroses.  

 
4. Instal·lacions relacionades amb les obres públiques. Són aquelles directament i 

immediatament referides a l’execució, manteniment i servei de les obres públiques, però 
no les que ho siguin amb els aprofitaments relacionats amb l’obra pública, o amb els 
usos de què és susceptible en funció de les seves característiques. 

 
5. Edificacions i instal·lacions d’utilitat pública i/o d’interès social, en les 

condicions que estableix l’article 47 de la Llei 2/2002. En qualsevol cas s’ajustaran als 
següents paràmetres: 

 
- L’alçada màxima de les edificacions serà de 6,50 m. 
 
- La distància als límits de finca serà com a mínim de 12 m. 

 
- Les noves construccions es situaran a una distància mínima de 250 m. del sòl 

urbà o urbanitzable delimitat. 
 

- Les construccions que es projectin tindran uns materials, acabats, colors i 
volumetria que garanteixi una adequada integració a les condicions naturals de 
l’entorn.  

 
- Es tramitarà prèviament un Pla Especial Urbanístic en els següents casos: 

 
- Equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. 

 
- Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el 

lleure i d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure. En aquestes activitats 
les obres i les instal·lacions seran les mínimes i imprescindibles per a l’ús 
que es tracti. 

 
Article 33. Tancaments de finques 
 
1. Qualsevol tancament de finca que es vulgui portar a terme requerirà llicència 

urbanística. Les llicències urbanístiques que s’atorguin indicaran concretament el tipus i 
la longitud de tanques admeses, de manera que qualsevol particular que construeixi un 
tancament no autoritzat amb la llicència corresponent podrà ser requerit a aturar les 
obres o, fins i tot, a enderrocar la tanca col·locada.  
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2. Les tanques es separaran un mínim de 4 m. de l’aresta exterior dels camins o de les 
servituds públiques en finques a peu de carretera o de la xarxa fluvial (vegeu articles 21 
i 24). 

 
3. L’alçada màxima de les tanques serà de 2,5 m., excepte si són elements únicament 

vegetals.  
 
4. No es permet la construcció de noves tanques amb base d’obra en tot l’àmbit del sòl no 

urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols. 
 
5. Es defineixen com a tanques no penetrables tots aquells tancaments en xarxa 

metàl·lica de malla inferior als 10 cm. de costat, d’estructura metàl·lica rígida oberta i 
d’obra de construcció amb acabats arrebossats o llisos, que no pugui creuar lliurement la 
fauna salvatge. Es defineixen com a tanques penetrables les tanques metàl·liques 
amb una malla mínima de 10 cm. de costat, les tanques vegetals, les de fusta, les de 
pedra seca i les d’obra de construcció que es puguin escalar, en els dos últims casos 
quan no tinguin complements metàl·lics o de vidre no penetrables, que pot creuar 
lliurement la fauna salvatge. 

 
6. Les tanques penetrables són admeses en tot l’àmbit d’aquesta normativa, sense 

perjudici dels altres apartats d’aquest article i de les normes particulars de cada sistema 
o zona. 

 
7. Sense perjudici de les normes particulars de cada sistema o zona, només es podran 

utilitzar tanques no penetrables destinades a la protecció d’edificacions o instal·lacions 
quan no abastin una superfície total major d’1 ha. Per a longituds superiors caldrà 
utilitzar un tancament penetrable en un mínim del 50% de la longitud total del 
tancament. La instal·lació de tancats no penetrables per a instal·lacions agropecuàries, 
instal·lacions forestals, aprofitament ramader extensiu, protecció de cultius o en 
carreteres amb risc d’accidents per atropellament de fauna, que afectin a superfícies 
superiors a 1 ha. només es podrà admetre quan no afecti les servituds de pas existents 
ni suposi un impacte excessiu sobre el lliure trànsit de la fauna salvatge, motius per als 
quals es podran requerir sistemes de facilitin el seu pas. 
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Capítol VII. Regulació i desenvolupament de sistemes  
 
 
Secció I. Disposicions generals 
 
 
Article 34. Definició i actuació dels sistemes generals 
 
1. S’entén per sistemes generals el conjunt d’elements d’interès general que, relacionats 

entre si, configuren l’estructura general i orgànica del territori i són determinants per 
assegurar el seu desenvolupament i funcionament. La definició dels sistemes suposa la 
incompatibilitat de la seva transformació. 

 
2. Els sòls que el planejament adscriu per a sistemes generals, sempre que no estiguin 

compresos dins de sectors de planejament derivat, s’obtindran mitjançant el sistema 
d’expropiació. 

 
3. La normativa inclosa en aquest Pla especial s’aplicarà sens perjudici de l’aplicació de la 

normativa específica existent en determinats àmbits, com és: 
 

- La normativa relativa al Sistema general hídric i les seves àrees de protecció, on serà 
d’aplicació allò que estipula el Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Aigües (BOE núm. 176, de 24/7/01), i el Reglament del 
Domini Públic Hidràulic (Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril). 

 
- La normativa relativa als Sistema marítimo-terrestre i les seves àrees de protecció, on 

serà d’aplicació allò que estipula la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i el Reial 
Decret 1471/1989, d’1 de desembre de 1989 (BOE núm. 297, de 12/12/89). 

 
Article 35. Titularitat i afectació del sòl 
 
1. Els sòls que s’afecten com a sistemes generals queden vinculats a aquesta destinació. La 

titularitat pública per al servei públic s’opera una vegada adquirit el sòl per 
l’administració. Mentre no es faci afectiva aquesta adquisició, continuarà la propietat 
privada però vinculada a la destinació indicada.    
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Secció II. Sistema fluvial  
 
 
Article 36. Definició 
 
1. Constitueix el Sistema fluvial del municipi de Sant Feliu de Guíxols el conjunt de rius, rieres, 

torrents, canals, fonts naturals i el subsòl de les diverses capes freàtiques. Els rius i rieres 
del Sòl No Urbanitzable queden grafiats al plànol O1, Mapa d’ordenació i zonificació. La 
resta d’elements del Sistema fluvial, puntuals o lineals, per la seva reduïda extensió, no 
poden ser grafiats sobre plànol amb exactitud: fonts, basses, canals, sèquies, etc. 

 
2. Són zones lligades a corrents d'aigua superficials (torrents, canals, rieres, rius, fonts 

naturals...) sovint amb una vegetació específica associada (vegetació de ribera) on el Pla 
especial ha considerat adequat ordenar els usos per dues raons principals: 

 
a) Garantir la conservació del seu valor com a connectors ecològics i/o com a elements 

paisatgístics. 
 
b) Garantir la seguretat de les persones, en tractar-se moltes vegades de zones amb un 

determinat risc d’inundació. 
 

Article 37. Normativa específica 
 
1. La protecció del Sistema fluvial es regirà, amb caràcter general, per la legislació sectorial 

vigent, i en particular pel Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Aigües. De manera específica, queda prohibit en aquestes àrees: 

 
a) Acumular residus sòlids, runes o substàncies, qualsevol que sigui llur naturalesa i 

lloc on es dipositin, que constitueixin o puguin constituir un perill de contaminació 
de les aigües o degradació de l’entorn. 

 
b) Efectuar abocaments indirectes o directes que contaminin les aigües. 

 
c) Efectuar accions sobre el medi físic, biològic o paisatgístic vinculat a l’aigua, que 

puguin constituir un factor de degradació. 
 

d) L’exercici d’usos i/o activitats dins el perímetre assenyalat com a sistema fluvial 
que constitueixen un perill de contaminació o d’alteració de la protecció. 

 
La delimitació exacta de zones de protecció, servitud i domini públic hidràulic queda 
supeditada a les determinacions que estableixi l’Agència Catalana de l’Aigua o altra 
autoritat competent. 

 
2. L’aigua procedent de les capes freàtiques serà emprada prioritàriament per a l’ús 

domèstic i per a l’agricultura, mitjançant la construcció de pous sotmesos a llicència 
municipal i a la inscripció i enregistrament a l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA).  

 
3. No s’admeten actuacions que puguin produir pèrdua de la qualitat de les aigües o 

degradació de les comunitats vegetals de ribera o de la seva fauna. 
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4. Tots els rius, canals, rieres i torrents, en els trams classificats de sòl no urbanitzable 
mantindran una protecció lineal de 25 m. a banda i banda de la llera, a partir de l’eix 
central del llit del riu. En aquest àmbit de protecció no s'admet cap tipus de construcció 
ni tancat, a no ser que sigui un servei de millora del propi sistema hidrogràfic. 

 
5. Es prohibeixen les obres de canalització dels cursos hídrics, a no ser que estiguin 

dictaminades per l'administració competent. En tot cas, es mantindran el domini i l'ús 
públic dels terrenys superficials del llit anterior a la canalització. 

 
6. Les fonts del terme municipal es consideren elements d’interès públic preferent com a 

sistema fluvial, i en un radi de 25 m. entorn de les fonts i sorgències hi regirà el règim 
que estableix el punt 1 d’aquest mateix article. L’ajuntament, i en el seu defecte les 
entitats locals interessades, efectuaran les accions oportunes per revaloritzar i potenciar 
el seu ús, així com també assegurar el manteniment, la qualitat de les aigües i el seu 
correcte ús. 

 
7. Els propietaris de terrenys on hi hagi fonts, canals, sèquies i/o basses hauran de 

mantenir aquests elements i el seu entorn en bones condicions de seguretat i salubritat, i 
no podran causar perjudicis a les possibilitats d’utilització d’aquests recursos, ni utilitzar 
més cabal de l’autoritzat en la concessió vigent. L'ajuntament ordenarà, d'ofici o a 
instància de qualsevol interessat, l’execució de les obres necessàries per conservar les 
condicions assenyalades, d’acord amb el que estableix l’article 189 de la Llei 2/2002. Les 
ordres d’execució s’hauran d’ajustar a la normativa de règim local, amb observança 
sempre del principi de proporcionalitat administrativa i amb audiència prèvia de les 
persones interessades. Els propietaris hauran de sufragar el cost derivat del compliment 
dels esmentats deures.   

 
8. No es permet la deforestació de la vegetació de ribera existent ni la variació dels marges 

dels cursos fluvials en un tram de 5 m. a banda i banda dels marges dels rius i torrents. 
Qualsevol dany que es faci en aquest sentit serà corregit pel responsable del dany, que 
assumirà els costos de les actuacions de restauració necessàries. 

 
9. Les desforestacions i noves plantacions que es portin a terme s'hauran de realitzar previ 

acord municipal corresponent, que estipularà les condicions en què es podran dur a 
terme aquestes actuacions. 

 
10. En la zona de Domini públic hidràulic s’afavorirà la vegetació de ribera pròpia de les 

rieres de Sant Feliu de Guíxols, com el vern (Alnus glutinosa), el freixe (Fraxinus 
angustifolia), l’àlber (Populus alba), el pollancre (Populus nigra) i salzes (Salix alba, 
S.elaeagnos i S.purpurea); i s’evitaran les espècies d’arbres de plantació que no 
apareixen de manera natural (Populus deltoides, Platanus x hibrida, Robinia pseudacacia 
i altres). 

 
11. En una franja de  25 m. al costat de canals i recs, i en un radi de 25 m. al voltant de les 

basses i fonts, els terrenys no podran ser dedicats a usos que suposin la transformació 
de les condicions actuals, excepte els usos d’utilitat pública, en els quals es procurarà 
imposar un impacte visual mínim. 

Memòria d’ordenació 
Pla especial de regulació d’usos del Sòl no urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols 

47



Secció III. Sistema marítimo-terrestre  
 
 
Article 38. Definició 
 
1. Es considera Sistema marítimo-terrestre del municipi de Sant Feliu de Guíxols aquell 

espai del Sòl No Urbanitzable inadequat a llur transformació i delimitat sota aquest nom 
en el plànol O1, Mapa d’ordenació i zonificació. 

 
Article 39. Normativa específica 
 
1. Al Sistema marítimo-terrestre, inclosos els enclaus privats i les platges, només s’admeten 

els usos esportius, d’esbargiment i els comercials o sanitaris estrictament relacionats amb 
la utilització del mar o de les platges. Es prohibeix qualsevol altre ús, i expressament els 
usos industrials, d’oficines i habitatge. 

 
2. No s’admeten edificacions a una distància inferior a 100 m., comptats des de la línia 

exterior de la zona marítimo-terrestre en Sòl No Urbanitzable. Pel que fa a la zona 
d’influència, aquestes edificacions hauran de complir l’article 30 de la Llei de Costes. 

 
3. Els usos i edificacions en zona de servitud de protecció estaran d’acord amb el que es 

disposa als articles 24, 25 i 26 de la Llei de costes. 
 
4. Els accessos al mar es regularan pel que disposa l’article 27 i 28 de la Llei de Costes. 
 
5. Les obres i instal·lacions existents, tant en domini públic com en zona de servitud de 

protecció, hauran de complir amb el que s’estableix a la disposició transitòria quarta de la 
Llei de Costes. 

 
6. A més de la concreció o autorització d’altres administracions en raó del domini públic o 

de l’ordenació del litoral, qualsevol instal·lació, obra, ús, nova construcció o reforma o 
canvi realitzat o localitzat al port, la seva zona de servei i la zona marítimo-terrestre i 
platges, estarà sempre subjecte a la llicència municipal per constatar la seva adequació a 
les condicions de l’ordenació urbanística aplicable. Per tant, en absència o per denegació, 
no es podrà portar a terme l’obra o activitat. 

 
7. En emetre l’informe previst a l’article 10 de la Llei 28/1969, de 26 d’abril, en relació a les 

concessions en zona marítimo-terrestre, l’ajuntament s’oposarà a l’atorgament de la 
concessió que impliqui una construcció, instal·lació o ús contrari al previst al planejament 
urbanístic.  

 
8. Es condicionarà l’atorgament de la llicència municipal, quan sigui el cas, a l’adopció de 

mesures que evitin que les aigües residuals siguin abocades directament al mar. També 
es podran establir altres condicions en funció de protegir el medi ambient. 

 
9. Les instal·lacions de tractament d’aigües residuals i col·lectors paral·lels a la costa 

estaran ubicats fora dels primers 20 m. de la servitud de protecció, tal com disposa 
l’article 44.6 de la Llei de Costes. 

 
10. L’obertura de vies d’escalada o “vies ferrata” requerirà de la corresponent llicència 

municipal. Per a l’atorgament de la llicència en tindrà en consideració la presència, a la 
zona afectada, d’espècies vegetals i/o animals d’interès (plànol I9 de la Memòria 
descriptiva). 
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Capítol VIII. Zonificació del sòl no urbanitzable 
 
 
Secció I. Definició general de zones  
 
 
Article 40. Zonificació del sòl no urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols 
 
1. Dintre de l’àmbit del Sòl No Urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols es diferencien les zones 

següents: 
 

a) Zona forestal 
 

b) Zona agrícola 
 

c) Zona de protecció natural i paisatgística 
 

La situació de les diferents zones es defineix al plànol O1, Mapa d’Ordenació i zonificació. 
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Secció II. Zona forestal  
 
 
Article 41. Definició 
 
1. D’acord amb l’article 2 de la Llei 6/1988, forestal de Catalunya, aquest Pla qualifica com a 

sòl forestal els sòls rústics poblats d’espècies arbòries o arbustives, de matolls i d’herbes, 
així com els erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció 
d’aquests, i els erms que per llurs característiques siguin adequats per a la forestació o la 
reforestació. 

 
2. Es considera Zona forestal del municipi de Sant Feliu de Guíxols aquell espai del Sòl No 

Urbanitzable delimitat sota aquest nom al plànol O1, que inclou els principals boscos del 
Massís de l’Ardenya, tant dins el límit del PEIN com fora. En aquest segon cas, es considera 
que són espais amb un elevat valor ecològic i paisatgístic, pel fet d’estar coberts per 
importants extensions de boscos i/o matolls que funcionen com a franges d’amortiment 
dels espais del PEIN, per la qual cosa el Pla especial ha considerat adequat ordenar-ne els 
usos de manera específica. 

 
3. A la Zona forestal cal diferenciar dues subzones: 
 

a) Zona forestal inclosa dins dels límits de l’espai del PEIN (Massís de Cadiretes). 
Aquestes zones han de disposar d’una normativa supramunicipal específica en forma 
de Pla especial de protecció del medi natural del Massís de Cadiretes, que haurà de 
desenvolupar l’administració competent. 

 
b) Zona forestal exclosa dels límits de l’espai del PEIN (Massís de Cadiretes). Malgrat 

que no formin part del PEIN, s’estableix, com a criteri general, que s’hi aplicarà la 
mateixa normativa definida per al Pla especial de protecció del medi natural del 
Massís de Cadiretes una vegada estigui aprovada. 

 
4. Mentre no es desenvolupi l’esmentat Pla especial de protecció del medi natural del 

Massís de Cadiretes, a tota la Zona forestal del municipi s’aplicarà la normativa que es 
desenvolupa a continuació.  

 
Article 42. Usos permesos 
 
1. A la Zona forestal es permeten els usos següents: 
 

- Forestal 
- Agrícola preexistent  
- Ramaderia extensiva  
- Magatzems i instal·lacions agrícoles i forestals estrictament vinculats a l’activitat 

agrícola i forestal 
- Caça i pesca 
- Usos d’interès públic, d’acord amb l’apartat 4 de l’article 47 de la Llei 2/2002, 

excepte la instal·lació de línies elèctriques aèries, antenes de 
telecomunicacions, gasoductes o altres instal·lacions de serveis referides a 
l’article 26 

- Educació ambiental 
- Senderisme, cicloturisme i passejades a cavall 
- Habitatge familiar  
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- Residència casa de pagès  
 
2. Es prohibeixen de manera específica les activitats extractives i l’acumulació de runes a la 

Zona forestal. 
 
Article 43. Normativa específica 
 
1. Amb caràcter general, es protegirà l’estat actual de la Zona forestal davant les possibles 

transformacions per l’home (urbanització, desforestacions, introducció de vegetació 
al·lòctona, degradació dels ecosistemes existents...).  

 
2. Les masies tradicionals preexistents seran objecte d'especial protecció, per la qual cosa 

es permetran obres de consolidació, ampliació o restauració sempre que es realitzin amb 
materials i formes en harmonia amb els ja existents, segons l’article 32 d’aquesta 
normativa i els articles 47.3 i 50 de la Llei 2/2002. 

 
3. A les construccions existents és possible la seva utilització com a turisme-rural i casa de 

colònies, sempre hi quan no desvirtuïn la naturalesa del sòl. Perquè es puguin 
desenvolupar aquestes activitats, a més d’obtenir les corresponents autoritzacions, caldrà 
presentar prèviament un projecte on s’analitzi l’impacte social i ambiental de la seva 
implantació. En el cas que s’hagi d’ampliar la superfície de la masia existent es podrà 
arribar fins a un sostre màxim de 250 m2 construïts. En el cas que sigui necessari un 
sostre superior es tramitarà un Pla especial. 

 
4. L'aprofitament dels productes forestals es realitzarà dins dels límits que permeten els 

interessos de la seva conservació i millora, d'acord amb la Llei 6/88, forestal de 
Catalunya. En finques superiors a 25 ha. els aprofitaments forestals s’han de portar a 
terme necessàriament en el marc d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF), i 
en finques inferiors, d’un Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF) aprovats. Tots els 
aprofitaments s’hauran de redactar d’acord amb els següents criteris: 

 
a) La repoblació forestal es portarà a terme amb espècies pròpies de la zona.  
 
b) Les restes dels aprofitaments forestals s’hauran de triturar o retirar, per evitar 

l’acumulació de biomassa seca que incrementi el risc d’incendi forestal.  
 

c) L’ajuntament podrà redactar un Pla especial per a la regulació específica de la 
gestió i ús del sòl forestal, amb l’objectiu de garantir el manteniment de la massa 
boscosa en les millors condicions ecològiques i la seva explotació de forma 
sostenible.  

 
d) El bosc de suros serà considerat d’estricta protecció. Únicament podrà explotar-se 

per als usos tradicionals de producció surera, segons el que estableix l’Ordre d’11 
de maig de 1988, del DARP, de regulació de l’obtenció del suro i del pelegrí i de la 
millora de les sureres; prohibint-se la seva substitució per altres espècies. 

 
5. Els usos educatiu, cultural i de restauració i allotjament rural només es permetran en 

masies tradicionals existents, i requeriran d’un acord municipal favorable en quant al seu 
interès públic, en forma d’inclusió de la masia al Catàleg del patrimoni històric de Sant 
Feliu de Guíxols.  
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6. No està permesa cap edificació de nova planta. Solament seran permesos les 
construccions relacionades amb l’activitat agrícola, ramadera i forestal i, l’ampliació 
d’habitatges existents. 

 
7. D’acord amb la normativa vigent, es podran crear àrees forestals recreatives i rutes 

excursionistes adreçades a un ús públic lleuger, sense consolidar-se com a grans centres 
de serveis turístics, i situant-se en llocs on no comportin riscos d’incendis, ni riscos per a 
les persones en cas d’incendi. 

 
8. La regulació i gestió de l’activitat forestal en aquesta zona és responsabilitat de 

l’administració competent, sense perjudici d’aquelles activitats que requereixin llicència 
municipal. En tot allò que sigui aplicable, s'observaran els preceptes específics establerts 
per la legislació forestal vigent (Llei 6/1988 de 30 de març, Forestal de Catalunya i 
normativa complementària).  

 
9. Sense perjudici d’altres actuacions que obtinguin les corresponents autoritzacions, les 

actuacions forestals queden limitades a operacions de sanejament i millora forestal que 
reforcin els arbres i els arbustos plannifolis (alzines i sureres) enfront dels pins i dels 
arbustos heliòfils propis de la pineda (brucs, estepes, argelagues i gatoses). 

 
10. Amb caràcter general, s’autoritza la tala d’arbres per assolir les mesures necessàries en 

la prevenció i lluita contra incendis forestals, especialment en un radi de 25 m. al voltant 
de les edificacions i per a la estructuració, si s’escau, de tallafocs. 

 
11. De manera puntual es permetrà l’obertura d’espais de pastures seminaturals enmig del 

bosc, que no es podran conrear en cap cas, d’un màxim de 2 ha. de superfície en 
terrenys amb un pendent inferior al 5%, sempre que no hi hagi cap altre espai obert en 
un radi de 500 m.    

 
12. Per a les edificacions que, en aplicació d'allò establert en l'art. 47 de la Llei 2/2002, es 

declarin d'utilitat pública i d'interès social, s'haurà de redactar un Pla especial que 
contempli: 

 
- La detecció i correcció de l’impacte ambiental. 
- Els efectes territorials i paisatgístics de la seva implantació. 
- Les servituds de sòl no edificable, a efectes d'evitar la formació d’un nucli de 

població. 
- Les condicions formals i tècniques de la nova edificació. 

 
13. En la zona forestal solament es permeten tanques en els casos següents: 
 
- Per delimitar finques amb activitat ramadera o agrícola caldrà utilitzar sempre tanques 

permeables. 
 
- Les tanques no permeables solament es podran utilitzar per delimitar edificis i 

instal·lacions (no finques) directament vinculats a l’activitat forestal, ramadera o agrícola. 
 
14. L’obertura de vies d’escalada o “vies ferrata” requerirà de la corresponent llicència 

municipal. Per a l’atorgament de la llicència en tindrà en consideració la presència, a la 
zona afectada, d’espècies vegetals i/o animals d’interès (plànol I9 de la Memòria 
descriptiva). 
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15. A banda del que determina la Llei Forestal de Catalunya, per les estassades del sotabosc 
s’evitarà l’eliminació de les espècies no piròfites, així com també arrancar les rabasses o 
altres tipus d’arrels en vessants amb pendents significatives. Per destriar les espècies 
piròfites de les no piròfites cal remetre’s a l’article 2, apartat r., del Decret 268/1996, de 23 
de juliol, pel qual s’estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la 
zona d’influència de les línies aèries de conducció elèctrica per la prevenció d’incendis 
forestals i la seguretat de les instal·lacions 
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Secció III. Zona agrícola 
 
 
Article 44. Definició 
 
1. Es considera Zona agrícola aquell espai del Sòl No Urbanitzable delimitat sota aquest nom 

al plànol 01. Són sòls que tenen un especial valor agrícola, ja estiguin conreats o no en el 
moment de la seva declaració. Es tracta de terrenys ubicats entre cursos fluvials, per la 
qual cosa presenten bones condicions per a l'agricultura. Això fa que s’hi desenvolupi una 
activitat agrícola i que el grau d’antropització sigui elevat, sovint en forma d’habitatges 
dispersos. 

 
Article 45. Usos permesos 
 
1. A la Zona agrícola es permeten els usos següents: 
 

- Forestal 
- Agrícola en totes les seves varietats 
- Ramaderia extensiva (inclou granges de caragols) 
- Hípiques  
- Habitatge familiar en les masies existents 
- Magatzems i instal·lacions agrícoles i forestals estrictament vinculats a la primera 

transformació dels materials, quan la naturalesa de l’activitat n’exigeixi 
l’emplaçament en medi rural 

- Caça i pesca 
- Usos d’interès públic, d’acord amb l’apartat 4 de l’article 47 de la Llei 2/2002 
- Educació ambiental 
- Senderisme, cicloturisme i passejades a cavall 
- Residència casa de pagès  
- Construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el 

funcionament de les obres públiques 
 
3. Es prohibeixen de manera específica les activitats extractives i l’acumulació de runes a la 

Zona agrícola.  
 
Article 46. Normativa específica 
 
1. Com a criteri general, s’evitarà la modificació del mosaic existent actualment, tant pel 

què fa als cultius com a les zones forestals. 
 
2. Els boscos i retalls forestals, les àrees de vegetació seminatural i d'altres semblants 

existents a la zona s’hauran de mantenir sense canviar d’ús, d’acord amb els usos del sòl 
del plànol I2 de Cobertes i usos del sòl. Això sense perjudici de l’aprofitament forestal 
que s’hi pugui fer. 

 
3. La regulació i gestió de l’activitat forestal en aquesta zona és responsabilitat de 

l’administració competent, sense perjudici d’aquelles activitats que requereixin llicència 
municipal. En tot allò que sigui aplicable, s'observaran els preceptes específics establerts 
per la legislació forestal vigent (Llei 6/1988 de 30 de març, Forestal de Catalunya).  

 
4. Queden prohibides les plantacions d'espècies exòtiques com l’eucaliptus, robínies, 

plataners i pollancres diferents a l’autòcton (Populus nigra) que puguin alterar l'equilibri 
ecològic o l'entitat de la vegetació autòctona.  
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5. Es permeten les construccions relacionades amb les activitats agrícoles, ramaderes i 

forestals, i les instal·lacions d'utilitat pública o interès social que hagin d'emplaçar-se en 
el medi rural. 

 
6. L’habitatge familiar de nova construcció només serà permès si està directament i  

justificadament associat a alguna de les activitats agrícoles, ramaderes i forestal. 
 
7. A les masies existents és possible la seva utilització per a turisme-rural i casa de colònies, 

sempre i quan no desvirtuïn la naturalesa del sòl. Perquè es puguin produir aquestes 
activitats, a més d’obtenir les corresponents autoritzacions, caldrà presentar prèviament 
un projecte on s’analitzi l’impacte social i ambiental de la seva implantació. En el cas que 
s’hagi d’ampliar la superfície de la masia existent, es podrà arribar fins a un sostre màxim 
de 250 m2 construïts. En el cas que sigui necessari un sostre superior als 250 m2 es 
tramitarà un Pla especial. 

 
8. Els usos educatiu, cultural i de restauració i allotjament rural només es permetran en 

masies tradicionals existents, i requeriran d’un acord municipal favorable en quant al seu 
interès públic, en forma d’inclusió de la masia al Catàleg del patrimoni històric de Sant 
Feliu de Guíxols. 

 
9. Les àrees de lleure existents o que es puguin crear en aquesta zona s’adreçaran 

principalment a un ús públic lleuger, i no es concebran com a grans centres de serveis 
turístics. 

 
10. En la zona agrícola solament es permeten tanques en els casos següents: 
 
- Per delimitar finques amb activitat ramadera o agrícola caldrà utilitzar sempre tanques 

permeables. 
 
- Les tanques no permeables solament es podran utilitzar per delimitar edificis i 

instal·lacions (no finques) directament vinculats a l’activitat forestal, ramadera o agrícola. 
 
11. No és permesa l’obertura de nous camins o carreteres. L’obertura de nous senders, i la 

instal·lació de línies elèctriques o antenes de telecomunicacions, s’haurà de justificar en 
la corresponent avaluació d’impacte ambiental.  

 
12. Es podran realitzar activitats de conreu en totes les seves varietats, inclosos els 

hivernacles, sempre hi quan compleixin l’article 32 d’aquestes normes.   
 
13. Queda prohibida l’eliminació dels marges herbacis i arbustius dels camps de conreus 

existents. Als camps i al seu voltant es potenciarà el manteniment, la millora i la creació 
de marges vegetals, amb arbres, arbustos o vegetació herbàcia autòctona, així com la 
creació de franges lliures de l’ús d’herbicides en una amplada de 5 m. al perímetre 
exterior dels cultius.  

 
16. Per a les edificacions que, en aplicació d'allò establert en l'art. 47 de la Llei 2/2002, es 

declarin d'utilitat pública i d'interès social, s'haurà de redactar un Pla especial que 
contempli: 
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- La detecció i correcció de l’impacte ambiental. 
- Els efectes territorials i paisatgístics de la seva implantació. 
- Les servituds de sòl no edificable, a efectes d'evitar la formació d’un nucli de 

població. 
- Les condicions formals i tècniques de la nova edificació. 
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Secció IV. Zona de protecció natural i paisatgística 
 
 
Article 47. Definició 
 
1. Es considera Zona de protecció natural i paisatgística del municipi de Sant Feliu de Guíxols 

aquell espai del sòl no urbanitzable delimitat sota aquest nom al plànol O1, Mapa 
d’ordenació i zonificació. Comprèn aquelles àrees de Sòl No Urbanitzable que, per les seves 
característiques naturals, geològiques, paisatgístiques o ambientals, han de ser objecte 
d’una especial protecció, de forma que s’impedeixin les actuacions que puguin perjudicar-
les transformant les seves condicions actuals. 

 
2. Dins d’aquesta Zona de protecció natural i paisatgística, i sempre que no es contradigui 

amb aquesta normativa específica, serà d’aplicació la normativa corresponent a la Zona 
agrícola, en les zones d’usos agrícoles, i la corresponent a la Zona forestal, en les zones 
d’usos forestals. 

 
Article 48. Usos permesos 
 
1. A la zona de protecció natural i paisatgística es permeten els usos següents: 
 

- Forestal  
- Agrícola (no s’admeten hivernacles) 
- Habitatge unifamiliar en les masies preexistents 
- Residència casa de pagès i casa de colònies en les masies preexistents  
 

2. Es prohibeix expressament la construcció de nous habitatges, indústries, magatzems, 
infrastructures viàries, elèctriques o de qualsevol mena, les activitats extractives i 
l’acumulació transitòria o permanent de terres o runes 

 
Article 49. Normativa específica 
 
1. En aquesta àrea es prohibeix qualsevol tipus de murs i tanques no permeables. 
 
2. Aquest sòl podrà computar als efectes de càlcul de la unitat mínima de conreu obligat, 

situant la possible edificació fora d’aquest sòl si el conjunt de la finca té altres 
qualificacions. 

 
3. Les masies existents podran ampliar-se si la superfície de la finca és superior a les 5 ha. 

o a la unitat mínima forestal, segons la seva ubicació, i si s’ajusten a les determinacions 
de l’article 32 d’aquesta normativa. 

 
4. En les masies existents és possible la seva utilització per a turisme-rural i casa de 

colònies, sempre i quan no desvirtuïn la naturalesa del sòl. Perquè es puguin produir 
aquestes activitats, a més d’obtenir les corresponents autoritzacions, caldrà presentar 
prèviament un projecte on s’analitzi l’impacte social i ambiental de la seva implantació. 
En el cas que s’hagi d’ampliar la superfície de la masia existent es podrà arribar fins a un 
sostre màxim de 250 m2 construïts. En el cas que sigui necessari un sostre superior als 
250 m2 es tramitarà un Pla especial.  

 
5. En consideració dels valors especials d’aquests terrenys i de les seves característiques 

morfològiques, no s’hi consideren admissibles les noves edificacions ni infrastructures 
d’utilitat pública i interès social. 
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6. La massa boscosa serà considerada d’estricta protecció, prohibint-se la tala d’arbres, els 

moviments de terres i els canvis de relleu o morfologia del terreny, a no ser que siguin 
actuacions contemplades en un pla de prevenció d’incendis forestals aprovat, en un pla 
tècnic de gestió i millora forestal o en un pla simple de gestió forestal.     
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DISPOSICIONS TRANSITORIES 
 
 
- Disposició transitòria núm. 1. 

 
L’espai del PEIN de la Cala de l’Ametller, subunitat de l’espai  de Massis de Cadiretes, 
actualment catalogada com a sòl urbà pel planejament municipal, es classificarà con a 
Zona de protecció natural i paisatgística en cas de reclassificació com a sòl no 
urbanitzable en futures revisions del planejament de Sant Feliu de Guíxols. Mentre 
aquesta situació no es produeixi, la gestió de l’espai es farà d’acord amb la normativa 
corresponent a aquesta clau urbanística. 

 
- Disposició transitòria núm. 2.  
 

Les masies i cases rurals del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols s’ordenaran i 
gestionaran d’acord amb aquesta normativa fins a l’aprovació, per part de l’ajuntament, 
del Catàleg del patrimoni històric del terme municipal, d’acord amb la Llei 2/2002, 
d’Urbanisme de Catalunya. Una vegada es disposi d’aquest document, les masies i altres 
elements catalogats es gestionaran d’acord amb la normativa associada al Catàleg, i els 
elements no catalogats es seguiran gestionant segons aquesta normativa. 

 
- Disposició transitòria núm. 3.  

 
Les mesures de protecció paisatgística d’aquesta normativa seran vigents fins a 
l’aprovació de la Llei del Paisatge de Catalunya. Quan es disposi d’aquesta nova eina 
legislativa, al terme municipal de Sant Feliu de Guíxols s’aplicarà, en cada cas, la 
normativa que representi un major grau de protecció del paisatge. 

 
- Disposició transitòria núm. 4  
 

La titularitat de la xarxa de camins del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols 
s’establirà a partir d’una estudi elaborat per l’ajuntament. Mentre no es disposi d’aquest 
document, es prohibeix qualsevol nou tancament de camins per part de la iniciativa 
privada. 
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1. Justificació i àmbit del pla especial, criteris 
metodològics i objectius  

 
 
1.1. Justificació i àmbit 
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (el Baix Empordà) promou la redacció d’aquest Pla 
especial de regulació d’usos del sòl no urbanitzable (en endavant també Pla especial o 
PESNU) que es redacta a l’empara de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme (DOGC 
núm. 3600, de 21/03/2002). 
 
El sòl no urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols es redacta per ordenar tot l’àmbit del sòl no 
urbanitzable del terme municipal, que actualment es troba regit pel Pla general aprovat l’any 
1.985 i actualitzat el 1.999. Aquesta mateixa normativa ja preveu, a l’article 5, les diferents 
situacions que han de suposar la seva revisió. En aquests moments, i aprofitant l’elaboració 
del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) de Sant Feliu de Guíxols, l’ajuntament ha 
considerat adequada aquesta revisió. Així, aquest PESNU es redacta com a part de la revisió 
de tot el Pla general de Sant Feliu de Guíxols. 
 
La finalitat d’aquest Pla especial és establir les determinacions, criteris, previsions i normativa 
per al reconeixement del sòl no urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols com a element del 
territori que contribueix a assolir els objectius generals d’ordenament de tot el municipi. La 
redacció del Pla especial és paral·lela i forma part del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat 
(PALS) de Sant Feliu de Guíxols, que es redacta dins del programa d’Agendes 21 Locals que 
promou la Diputació de Girona. 
 
El Pla especial també permet ajustar-se a les determinacions de la recent legislació, que fa 
oportú precisar la protecció que s’estableix per a determinats àmbits del sòl no urbanitzable 
(Llei 6/1998, de 13 d’abril, de règim del sòl i valoracions i Reial Decret 4/2000, de 23 de 
juny, de mesures urgents de liberalització del sector immobiliari i transports). 
 
D’acord amb aquests elements que s’acaben d’indicar, queda oportunament justificada la 
redacció del Pla especial del sòl no urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols. 
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1.1.1. Antecedents i situació actual 
 
El sòl no urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols es troba ordenat actualment pel Pla general 
aprovat l’any 1.985 i actualitzat el 1.999. L’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha considerat 
oportuna la revisió d’aquest document, per tal d’actualitzar i/o incorporar nous elements i 
noves tendències a considerar en l’àmbit de l’ordenació urbanística, en especial per tot allò 
que fa referència al sòl no urbanitzable. Entre aquests nous elements i tendències hi ha: 
 
• El desenvolupament del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de Catalunya 

(Decret 328/1992, de 14 de desembre). El municipi de Sant Feliu de Guíxols inclou, 
parcialment, un espai considerat en el PEIN (vegeu plànol I1). Es tracta de l’espai 
d’interès natural del Massís de Cadiretes, d’un total de 7.572,97 ha., de les quals 
532,78 pertanyen a Sant Feliu (el 33% de la superfície del municipi aproximadament), 
malgrat que aquestes dades estan obtingudes de la web del DMA sense que es disposi de 
la delimitació definitiva de l’espai (el mateix ajuntament de Sant Feliu havia tramitat, en el 
moment de redactar-se aquest document, una ampliació de l’espai protegit dins del seu 
terme municipal). 
 
L’EIN del Massís de Cadiretes es distribueix pel terme municipal en dues àrees. La més 
important ocupa el terç occidental del municipi, amb zones d’exclusió que corresponen a 
urbanitzacions preexistents; mentre que trobem una segona àrea inclosa a l’espai del 
PEIN, però aïllada de la resta, al sud-oest del terme municipal, a la zona litoral coneguda 
com a cala Ametllers. 
 
El planejament vigent a Sant Feliu de Guíxols ja preveu, tal com estableix el Decret 
328/1992, la possibilitat d’una normativa específica per a la part del territori afectada pel 
PEIN (art. 117), però la revisió d’aquest planejament obre la possibilitat d’incorporar-hi, si 
s’escau, els avenços que s’hagin produït en el desenvolupament del PEIN. En aquest 
sentit, cal dir que, en el moment de redactar-se aquest Pla especial, es trobava en tràmit 
l’aprovació del Pla especial de delimitació del Massís de Cadiretes. Precisament, des de 
l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols s’havia demanat l’ampliació d’aquest espai en 
alguns punts del seu terme municipal. 
 
L’existència d’aquest marc ampli de protecció de l’espai natural del Massís de Cadiretes, 
que haurà de disposar d’un Pla especial propi, fa aconsellable que el PESNU de Sant Feliu 
de Guíxols fixi, per a la part del municipi inclosa en aquest espai protegit, només aquelles 
determinacions bàsiques i d’especial interès per al municipi, deixant els aspectes generals 
d’ordenació a les disposicions específiques que es desenvolupin d’acord amb la seva 
pertinença al PEIN. 

 
 

Memòria informativa 
Pla especial de regulació d’usos del Sòl no urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols 

5



 

Figura 1.1.1. Afectació de Sant Feliu de Guíxols pel PEIN 
 

 

 

En verd, espai d’interès natural del Massís de Cadiretes, concentrat a la part occidental de 
l’espai, excepte un petit nucli al sector oriental. 
(Fon  Sistema d’Informació Ambiental, Departament de Medi Ambient)t: . 

 
 
• La nova legislació d’urbanisme de Catalunya (Llei 2/2002, de 14 de març, 

d'Urbanisme; DOGC núm. 3600, de 21 de març de 2002). Aquest document suposa una 
concepció del sòl no urbanitzable en el planejament diferent de la que hi havia fins al 
moment, i incorpora el concepte de “desenvolupament urbanístic sostenible”, concepte 
que és bo d’aplicar als nous planejaments locals existents al territori.   

 
• El context urbanístic actual a Sant Feliu de Guíxols. Sant Feliu de Guíxols és un 

municipi que ha arribat a una situació urbanística complicada. La part més planera del 
terme municipal ja ha estat pràcticament tota ocupada pels nuclis urbans, de manera que 
els nous creixements s’haurien de fer per zones perifèriques, d’orografia més complexa, 
amb turons i carenes que, urbanitzades, podrien suposar un important impacte 
paisatgístic. A més, aquests creixements ocuparien part de les darreres zones agrícoles 
del terme municipal. 
 
Per altra banda, el nucli urbà està ocupat, en part, per apartaments i segones residències 
que solament s’utilitzen temporalment, uns pocs mesos l’any. Això suposa que ocupen un 
espai que impedeix l’assentament de noves primeres residències i, per tant, el creixement 
demogràfic del municipi, expulsant les noves necessitats de creixement cap a la perifèria. 
Aquesta situació s’ha de tenir especialment en consideració a l’hora de redactar el nou 
planejament de Sant Feliu de Guíxols, i sobretot en l’elaboració de la normativa que formi 
part d’aquest Pla especial del sòl no urbanitzable, ja que caldrà solucionar qüestions tan 
importants com: 
 
- La ubicació més adequada de les noves necessitats de primeres residències, 

indústries i serveis. 
 
- La regulació de la demanda d’usos que existeix sobre el sòl no urbanitzable. 
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- La regulació entorn de la creació i/o modificació d’algunes infrastructures 

bàsiques. Cal recordar que és freqüent que, al voltant de les infrastructures de 
comunicació, sovint s’acceleri la urbanització d’aquests espais, per la qual cosa és 
important la regulació urbanística d’aquests espais que sovint fan de límit entre el sòl 
urbà i el sòl no urbanitzable. 

 
A Sant Feliu de Guíxols, en el moment de redactar-se aquest Pla especial, està prevista 
i aprovada, però no executada, l’anomenada Ronda de Ponent, infrastructura viària 
que ajudarà a ordenar i canalitzar part del trànsit rodat de la ciutat i que a nivell 
urbanístic comportarà canvis importants en el sector occidental del nucli urbà. 
 
També està prevista en el planejament urbanístic vigent  (PGOU aprovat definitivament 
l’any 1985, i actualitzat l’any 1999) la concreció d’una ronda nord que connecti el 
sector de Poblenou amb la urbanització de Mas Toi. 

 
- La necessitat de garantir la conservació dels elements estructuradors del 

territori.   
 
 Camins tradicionals, camins de ronda i de terra endins, rius i rieres, icones 

paisatgístiques... són elements fonamentals en el paisatge de Sant Feliu de Guíxols. 
Sobre alguns d’aquests elements recau actualment una pressió important, fruit del 
creixement urbanístic de la segona meitat del s. XX, o del desenvolupament d’activitats 
fins fa poc inexistents o poc freqüents (trànsit de vehicles motoritzats, activitats de 
lleure...). L’ordenació i regulació dels usos desenvolupats en aquests elements són 
necessàries per garantir-ne la conservació.  

 
- La necessitat de garantir la connectivitat ecològica i paisatgística entre els 

principals espais naturals del territori. 
 
 La conservació dels espais amb valor natural no es planteja actualment amb la creació 

de “reserves” aïllades d’allò que les envolta. Cal garantir, mitjançant una correcta 
ordenació de tot el territori, i especialment del sòl no urbanitzable, una continuïtat 
ecològica i paisatgística que permeti el trànsit d’espècies animals i de llavors entre 
espais naturals propers. Sant Feliu de Guíxols disposa de dues àrees incloses a l’EIN 
del Massís de Cadiretes (a més d’altres espais naturals no protegits, però valuosos). 
Aquesta situació fa necessària una correcta ordenació del sòl que queda entre els dos 
espais, per tal de garantir la seva connectivitat ecològica i paisatgística i evitar el seu 
aïllament (vegeu plànol I11). En aquest cas, i degut a la situació de l’àrea protegida de 
menor dimensió, rodejada de sòl urbanitzat, es fa necessari treballar també amb el sòl 
urbà, i més concretament, amb l’ordenació del verd urbà.  

 
- La delimitació de riscos i la incorporació en l’ordenament urbanístic de 

mesures preventives. 
 
 El nou planejament urbanístic de Sant Feliu de Guíxols ha d’incorporar determinades 

regulacions de cara a delimitar i prevenir riscos que es poden produir en el sòl no 
urbanitzable (inundacions, incendis, erosió...).  
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- La conveniència d’impulsar, de manera controlada, la implantació de noves 
activitats econòmiques directament relacionades amb el sòl no urbanitzable. 

 
 Entre aquestes activitats hi trobem les residències casa de pagès, les hípiques, les 

empreses de lloguer de BTT i/o guiatge de rutes a peu i similars. Es tracta d’activitats 
que acostumen a estar implantades o a utilitzar espais del sòl no urbanitzable, per la 
qual cosa és convenient incloure la seva regulació en aquest Pla especial. 

 
 

1.2. Criteris metodològics 
 
El mètode seguit per a l’elaboració d’aquest Pla especial s’ha fonamentat en una anàlisi, per 
separat, dels diferents criteris d’ordenació del sòl no urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols. 
Posteriorment, s’ha avaluat la importància respectiva de cadascun dels criteris dins del 
conjunt, d’acord amb les circumstàncies socials i econòmiques del municipi. Josep Mª 
Mallarach, a Criteris i mètodes d’avaluació del patrimoni natural (Departament de Medi 
Ambient, Generalitat de Catalunya, 1999) descriu en detall els mètodes i models disjuntius i 
els seus avantatges. Els criteris d’ordenació utilitzats queden reflectits en l’índex temàtic i de 
plànols d’aquesta la Memòria informativa del Pla especial.  
 
Amb el mètode utilitzat, el Pla especial determina rigorosament el sòl no urbanitzable que cal 
preservar per donar compliment a l’article 9 de l’esmentada Llei 6/98, modificat pel Reial 
Decret 4/2000 (vegeu apartat 1.1). Així, i d’acord amb el redactat concret d’aquesta 
normativa, el Pla especial determina el sòl no urbanitzable a preservar pel seus valors 
paisatgístics, històrics, arqueològics, científics, ambientals, culturals, de riscos naturals i de 
limitacions o servituds per a la protecció del domini públic, així com pel valor agrícola, 
forestal, ramader o per les seves riqueses naturals. La figura següent mostra de manera 
explícita les principals característiques de la metodologia seguida.  
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Figura 1.2.1. Procés d’elaboració dels treballs del Pla especial de regulació d’usos del sòl no urbanitzable de Sant Feliu de 
Guíxols 

(Els quadres en trama clara indiquen els documents resultants de cada fase. Els quadres en trama fosca indiquen les accions de participació pública) 

1. Inventari i descripció 

2. Anàlisi i diagnosi de la 
realitat territorial. Proposta 

d’intervenció 

 
4. Redacció definitiva 

3. Propost inicial 
d’objectius i rmativa 

Memòria informativa Memòria d’ordenació 
(proposta inicial) 

Memòria d’ordenació 
(proposta final) 

Fòrum  debat  
Fase d enació 

Inici de la tramitació municipal / 
comissió d’urbanisme 

Fase d’exposició pública
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1.3. Objectius del pla especial 
 
Els objectius del Pla especial de regulació d’usos del sòl no urbanitzable de Sant Feliu 
de Guíxols són els següents: 
 
• Incorporar al planejament de Sant Feliu de Guíxols el concepte i els criteris de 

“creixement urbanístic sostenible”, tal com estableix la Llei 2/2002, d’Urbanisme. 
 
• Promoure un model integrat del paisatge forestal, agrícola i urbà del municipi que 

contempli els processos, naturals i humans, que integren aquest paisatge i en 
faciliti la continuació 

 
• Determinar la ubicació dels sòls no urbanitzables d’especial protecció (per raó del 

medi físic, del patrimoni natural, del patrimoni humà, del patrimoni agrícola, de la 
funcionalitat ecològica...) i establir les seves regulacions. 

 
• Ordenar, i si cal, traslladar fora del SNU, aquells usos i activitats que siguin 

difícilment compatibles amb el model de territori fixat (activitats comercials i 
industrials, etc.). 

 
• Estructurar i millorar la xarxa de camins rurals i ramaders com a sistema de 

comunicació adequat del municipi. 
 
• Promoure l’impuls i/o la conservació de l’activitat rural, forestal i de lleure com a 

processos estructuradors del manteniment del paisatge cultural del municipi, si cal 
amb el suport de mecanismes de custòdia del territori. 

 
• Garantir la presència de connectors ecològics i/o paisatgístics entre els espais 

d’interès natural del municipi. 
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2. Situació territorial i àmbits del terme municipal 
 
 
2.1. Encaix territorial del municipi 
 
En aquest apartat fem una repassada general als principals aspectes del municipi de 
Sant Feliu de Guíxols que cal tenir en consideració per a l’elaboració del Pla especial. 
 
 
a) Marc general 
 
Sant Feliu de Guíxols es el municipi més meridional de la comarca del Baix Empordà, 
amb l’excepció feta d’un tram del municipi de Santa Cristina d’Aro que l’envolta i el 
separa de les comarques del Gironès, a l’oest, i de la Selva, al sud-oest. Pel sud i l’est 
el terme municipal dóna a la Mediterrània, mentre que pel nord-oest torna a limitar 
amb Santa Cristina d’Aro, i pel nord-est amb el municipi de Castell – Platja d’Aro. 
 
Es tracta d’un municipi d’extensió modesta (unes 1.620 ha.) en el qual es poden 
diferenciar clarament tres sectors geogràfics i paisatgístics: 
 
- La plana litoral del sector oriental, associada al tram final de diversos cursos 

fluvials de poca importància, com la riera de Sant Amanç o de Bujonis, la riera de 
les Comes i la riera de Sant Pol. En aquest territori més planer és on s’han produït, 
tradicionalment, els principals assentaments i usos humans, i actualment es troba 
totalment ocupat pel nucli urbà de Sant Feliu de Guíxols i diferents agrupacions 
d’apartaments i segones residències, com Sant Pol, ubicat al nord-est del terme 
municipal. 

 
- El sector muntanyós del Massís de Cadiretes o de l’Ardenya, a la part 

occidental del terme. Es tracta d’un massís que forma part de la Serralada litoral 
catalana, que en aquesta zona es situa especialment vora el mar, formant penya-
segats marins que han estat l’origen de la denominació de Costa Brava. És un 
terreny abrupte i eminentment forestal, molt poc poblat, excepte per la presència 
d’algunes urbanitzacions de muntanya i litorals, ubicades en medi forestal, que 
suposen un impacte paisatgístic i un cert risc d’incendi (per exemple, la 
urbanització de la Casa Nova i també, en medi més agrícola, la de Sant Amanç). Hi 
trobem les principals alçades del municipi, com el Puig de Cols, de 417 m. 

 
- El sector agrícola. Es troba ubicat al voltant del nucli urbà de Sant Feliu de 

Guíxols, al sector nord i oest, en forma de corona entre l’àrea urbanitzada i el 
sector forestal, per on penetra un mica seguint les valls de les principals rieres, 
especialment la de Sant Amanç, menys encaixonada que la de les Comes. Ocupa 
poca superfície, tant per la dinàmica sòcio-econòmica seguida els darrers anys 
(predominància d’una economia basada en el sector turístic), com pel creixement 
urbanístic associat, que ha anat ocupant les zones planes que restaven, i on 
tradicionalment s’havia desenvolupat l’activitat agrícola. 

 
Per a una major comprensió de la distribució territorial de Sant Feliu de Guíxols es pot 
consultar el plànol I1.  
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b) Usos del sòl 
 
L’extensió total del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols és d’unes 1.620 ha., de les 
quals aproximadament el 66% és sòl no urbanitzable i, per tant, es troba inclòs en l’àmbit 
d’aquest Pla especial. La taula següent mostra la distribució dels usos del sòl a Sant Feliu 
de Guíxols. 
 

Taula 2.1.1. Comparació d’usos del sòl  
 

Classe d’ús Superfície 
(ha.) 

Percentatg
e (%) 

Xarxa viària 6,12 0,38 
Urbanitzacions 198,00 12,45 
Nucli urbà 177,80 11,17 
Indústries i comerços 9,50 0,60 
Conreus herbacis de secà 76,20 4,80 
Conreus herbacis de 
regadiu 34,90 2,20 

Vinya 1,00 0,06 
Bosquines i prats 518,40 32,60 
Bosc d’escleròfil·les 97,60 6,13 
Bosc de caducifolis 12,10 0,76 
Bosc d’aciculifolis 409,40 25,75 
Vegetació escassa o nul·la 39,80 2,50 
Platges 9,70 0,60 
TOTAL 1.590,52 100,00 

 

Font. Mapa d’usos i cobertes del sòl, 1997. Sistema d’Informació 
Geogràfica del DMA. 

 
 

De la taula anterior cal destacar els aspectes següents, que ens ajuden a comprendre 
la realitat territorial del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols: 
 
- La superfície ocupada per a usos urbanístics (incloses les vies de comunicació) ja 

suposava el 1.997 més de 390 ha., o sigui, una quarta part del terme municipal, 
mentre que l’any 2.003 ja havia arribat al 33%. Es tracta d’un valor força elevat, 
especialment si considerem que una part d’aquests usos són apartaments i segones 
residències que ocupen territori per ser utilitzats uns pocs mesos l’any. Això sembla 
indicar, a priori, la necessitat de ser molt prudents a l’hora de valorar la necessitat 
de generar nou sòl urbanitzable, ja que el sòl no urbanitzat és un recurs que 
comença a ser escàs al municipi. 

 
- Els usos agrícoles del sòl es limitaven, l’any 1.997, a 112 ha., solament el 7% de 

la superfície municipal. Es tracta d’un ús en decadència a la zona, cosa que, des del 
punt de vista paisatgístic i ecològic, suposa una important pèrdua de diversitat. Per 
aquests motiu, el Pla especial ha de tenir especial cura en facilitar el manteniment 
d’aquests espais agrícoles. 

 
- Finalment, els diferents usos forestals ocupaven el 1.997 més de 1.000 ha. (el 

65% del municipi). L’estat de conservació d’aquestes masses forestals, però, era 
força divers, i destaca el fet que el bosc majoritari sigui de pins, espècies que 
faciliten l’origen i la propagació d’incendis forestals. Així, el 31 de gener del 2003 es 
va declarar un incendi que va cremar unes 600 ha. de bosc entre Sant Feliu i Santa 
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Cristina, a la zona de l’Espenyada. Per tant, el Pla especial també ha de tenir en 
consideració aquesta situació. 

 
 

Figura 2.1.1. Usos del sòl al municipi de Sant Feliu de Guíxols (1997) 
 

 

Els colors vermell, rosat i gris corresponen a sòls urbanitzats; els verds i el marró corresponen a 
zones forestals, i el groc i un verd intermig (prop del nucli urbà) a conreus de secà i regadiu 
respectivament (vegeu també el plànol I2). 
(Font: Sistema d’Informació Ambiental, Departament de Medi Ambient) 

 
 
La figura anterior mostra un cert desequilibri territorial a Sant Feliu de Guíxols pel que 
fa referència als usos del sòl. La meitat oriental està fortament antropitzada i 
urbanitzada, mentre que la meitat occidental està dominada pels boscos i presenta una 
densitat de població molt baixa. Entre aquests dos territoris trobem l’escàs ús agrícola 
del sòl que encara resta al municipi, afectat, a més, pel projecte de Ronda de Ponent i 
de Ronda Nord que existia en el moment de redactar-se el document. Finalment, 
esmentar que les taques rosades del sector occidental mostren la ubicació de les 
diferents urbanitzacions existents en zona forestal i litoral. 
 
 
c) Entorn sòcio-econòmic 
 
A continuació fem una breu descripció de l’entorn sòcio-econòmic de Sant Feliu de 
Guíxols, tot i que remetem el lector al document 1 del procés del Pla d’Acció Local per 
a la Sostenibilitat si es vol disposar de més informació al respecte.  
 
Actualment, Sant Feliu de Guíxols té una població de 19.7761 (padró municipal 2003)  
cosa que suposa una densitat demogràfica elevada, de 1.172,5 hab. /km2. Aquesta 
població (i per tant, la densitat) s’arriba pràcticament a triplicar en determinades 
èpoques de l’any (mesos d’estiu). Tota la població es concentra al nucli urbà, a les 
zones d’apartaments i segones residències (com Sant Pol) i a les urbanitzacions de 
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caire forestal i litoral existents, mentre que la població disseminada és pràcticament 
nul·la. 
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A partir de les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) de l’any 2001 Sant Feliu 
de Guíxols disposa d’una població activa de 8.539 persones (5.059 homes i 3.480 
dones). Aproximadament el 60% d’aquesta població activa es dedica als serveis 
(allotjament, restauració, comerços...), un sector en constant increment des de fa 
anys, mentre que la indústria (20% aproximadament) i la construcció (15%) semblen 
haver entrat en una fase d’una certa recessió, probablement, en el cas de la 
construcció, perquè s’ha arribat a un sostre difícil de superar, després del gran 
increment urbanístic dels anys 70-90. Finalment, el sector primari (agricultura, 
aprofitament forestal, ramaderia i pesca) es manté pràcticament residual i testimonial 
a Sant Feliu de Guíxols (menys del 3%). 
 
Queda clar, doncs, que Sant Feliu de Guíxols és un municipi que fonamenta la seva 
economia en el turisme de platja, cosa que suposa un important desequilibri 
demogràfic en el temps (la població varia molt entre la temporada turística i la no 
turística) i en l’espai (la població i els visitants es concentren al sector oriental del 
territori, on es troben tots els serveis turístics). 
 
 
d) Delimitació de l’àmbit del Pla especial 
 
Cal recordar que els límits d’aquest Pla especial no es corresponen amb els límits 
administratius municipals, ja que solament tracta el sòl no urbanitzable. Per aquest 
motiu, els límits que determinen l’àmbit d’estudi són:  
 
• Límits externs 
 
- Al sud i l’est el límit ve representat per la Mediterrània, excepte en algunes zones 

costaneres declarades com a sòl urbà o urbanitzable: el propi nucli de Sant Feliu de 
Guíxols, el nucli de Sant Pol i la urbanització Punta Brava. 

 
- A l’oest el límit ve definit pel límit municipal, que recorre la carena que baixa des 

del turó de la Pedra Alta, al nord, fins a la Punta dels Canyerets, al mar, passant 
pel Puig de Cols i l’Espenyada. 

 
- Al nord el límit no segueix cap criteri geogràfic, ja que es tracta d’una línia recta 

dibuixada des del turó de la Pedra Alta fins al turó d’en Ribes, per sobre del nucli 
de Sant Feliu. 

 
- Finalment, a l’oest, el límit baixa des del turó d’en Ribes a buscar la riera de Sant 

Pol, la qual ressegueix fins a la línia de costa. 
 
• Límits interns 
 
A l’interior del terme municipal cal excloure de l’àmbit d’aquest estudi el sòl catalogat 
d’urbà o urbanitzable, i que correspon a: 
 
- Els nuclis urbans de Sant Feliu de Guíxols i de Sant Pol i les urbanitzacions que es 

troben unides, físicament, a aquests nuclis, i dels quals, de fet, ja en formen part 
com una sola unitat urbanística. Cal destacar la recent aprovació de la Ronda de 
Ponent, que suposarà un creixement urbanístic del nucli urbà de Sant Feliu cap a 
ponent, prenent com a límit aquesta ronda. 
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- Les urbanitzacions que es troben separades, físicament, dels nuclis esmentats al 
punt anterior: la Casanova, al massís de Cadiretes; Punta Brava, a sobre dels 
penya-segats costaners; Sant Amanç, enmig de la zona agrícola i a tocar del nucli 
de Sant Feliu, per l’oest; i una part del Mas Trempat, al nord, al límit amb Santa 
Cristina. D’acord amb els responsables municipals, s’han mantingut els límits 
vigents d’aquestes urbanitzacions, sense preveure un possible creixement futur. 

 
 
2.2. Els territoris de Sant Feliu de Guíxols 
 
En aquest apartat desenvolupem les característiques dels principals territoris i 
paisatges de Sant Feliu de Guíxols, ja que representen, en bona part, l’àmbit d’aquest 
Pla especial. 
 
Al municipi de Sant Feliu de Guíxols, i a grans trets, podem diferenciar dos grans 
àmbits territorials i paisatgístics: 
  
• La plana litoral oriental, on s’ubica el nucli urbà i bona part de les iniciatives 

urbanístiques relacionades amb el desenvolupament de l’activitat turística (hotels, 
edificis d’apartaments, torres de segona residència, càmpings, grans centres 
comercials...), així com els polígons industrials del municipi.  
 
Es tracta d’una plana de petites dimensions, creada pel pas de diferents cursos 
fluvials secundaris. Així, les rieres de les Comes i de Sant Amanç han creat la plana 
on s’ubica el nucli de Sant Feliu, i la riera de Sant Pol ha creat la plana on trobem 
el nucli urbanístic del mateix nom. Entre les dues planes el Puig de les Bateries, un 
turó parcialment urbanitzat però que funciona com a zona verda enmig dels dos 
nuclis urbans. A grans trets, aquestes planes s’estenen des del nivell del mar fins a 
una alçada no superior als 100 m., i el fet que estiguin, pràcticament en la seva 
totalitat, declarades com a sòl urbà o urbanitzable, les exclou de l’àmbit del Pla 
especial.  
 
Els processos urbanístics han arribat, sovint, a primera línia de mar, no només a la 
platja sorrenca de Sant Feliu o de Sant Pol, sinó també en diverses zones de 
penya-segats (per exemple, a la zona de Sant Telm o al Puig de les Forques). Per 
això cal destacar la presència, al cap rocós situat entre Sant Feliu i Sant Pol (Puig 
de les Forques), d’un tram de costa no urbanitzada que manté el caràcter forestal, i 
que està inclòs a l’espai del PEIN del Massís de Cadiretes. 

 
• Les muntanyes de l’oest, corresponents al Massís de Cadiretes, que forma part 

de la Serralada litoral catalana. En aquesta zona el territori és orogràficament 
complex, malgrat l’escassa alçada que assoleixen els turons més alts (417 m. al 
Puig de Cols). Però cal recordar que aquest territori arriba fins al nivell del mar, per 
la qual cosa, en una reduïda extensió de terreny, trobem turons elevats i barrancs 
profunds, alguns dels quals cauen directament al mar. A la costa, la presència del 
Massís de Cadiretes ha donat lloc a penya-segats espectaculars i d’un atractiu 
paisatgístic molt elevat. 

 
Aquesta complexitat del territori ha dificultat l’assentament humà, i avui en dia es 
tracta d’una zona deshabitada, on fins i tot els antics masos i conreus existents 
(vinyes i fruiters de secà en zones feixades) s’han abandonat, i el territori es troba 
totalment ocupat per bosc: alzines (Quercus ilex), suros (Quercus suber), pins 
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pinyoners (Pinus pinea) i pins pinastres (Pinus pinaster), en general acompanyats 
d’un sotabosc molt desenvolupat i impenetrable, amb la qual cosa el risc d’incendi 
en aquesta zona és molt elevat.  
 
Però, més recentment (a partir del 1.970 aproximadament), la tranquil·litat de la 
zona i l’atractiu paisatgístic han suposat l’aparició d’iniciatives urbanístiques en 
forma d’urbanitzacions en zones forestals, bé cap a l’interior del municipi 
(Casanova, Sant Amanç) bé als penya-segats litorals (Punta Brava), amb el 
conseqüent impacte paisatgístic que se’n deriva. 
 
 

a) Unitats territorials 
 
En els dos grans àmbits territorials identificats al punt anterior podem distingir 
diferents unitats paisatgístiques que els conformen, i que són. 
 
 
• A la plana 
 
- Àrees de paisatge urbà 
 
Es concentren als sectors més planers del terme municipal, des de la primera línia de 
costa fins als primers estreps del Massís de Cadiretes.  
 
L’àrea principal és el nucli urbà de Sant Feliu de Guíxols, que ocupa tota la plana litoral 
de la riera de les Comes i la de Sant Amanç, formant una mena d’amfiteatre urbà 
rodejat, a l’est, al nord i a l’oest, per les muntanyes de la Serralada litoral, i obert al 
mar pel sud. Una segona àrea urbana la representa el nucli de Sant Pol, al nord-est del 
terme municipal, i associat a la riera de Sant Pol. De fet, les dues àrees formen 
pràcticament un continu urbà, degut a la continuïtat urbanística existent associada a la 
carretera de Sant Feliu de Guíxols a Palamós (C-253). 
 
Les àrees de paisatge urbà de la plana de Sant Feliu de Guíxols estan catalogades, 
quasi en la seva totalitat, com a sòl urbà o urbanitzable, per la qual cosa han quedat 
fora de l’àmbit d’aquest Pla especial. 
 
- Àrees de paisatge agrícola 
 
Alguns racons perifèrics de la plana on s’ubica el nucli urbà de Sant Feliu de Guíxols 
encara s’utilitzen per a l’agricultura. Es tracta de les zones situades al peu de les 
primeres estribacions del massís de Cadiretes. Aquest paisatge cada vegada és més 
escàs al territori, per dues raons fonamentals: 
 
- D’una banda, en un municipi turístic com Sant Feliu el sector serveis és molt més 

atractiu per a la població, des del punt de vista econòmic, que l’agrícola, per la qual 
cosa l’activitat agrícola no té continuïtat familiar, i les explotacions es van 
abandonant amb el temps, quan els fills dels agricultors decideixen no continuar 
amb el negoci familiar tradicional. 

 
- D’altra banda, la congestió urbanística de la plana és elevada, i es busquen noves 

possibilitats de creixement a la perifèria. Això fa que els terrenys agrícoles, ubicats 
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tradicionalment en zones accessibles, estiguin sent ocupats per habitatges o zones 
industrials. 

 
Tot això fa que, actualment, el paisatge agrícola de Sant Feliu es trobi molt poc 
representat i profundament fragmentat, i fins i tot alguns usos agrícoles es troben de 
manera residual a la vora de polígons industrials o del nucli urbà. 
 
En qualsevol cas, els paisatges agrícoles que encara resten són els següents: 
 

- Conreus de secà. Són els conreus dominants, encara que presenten poca 
extensió. La taca principal i més ben conservada són unes 40 ha. (segons la 
cartografia d’hàbitats del DMA) al sector septentrional central del municipi, a 
tocar amb el terme de Santa Cristina d’Aro, a la zona de Bujonis. Els conreus 
dominants són cereals, encara que també hi trobem algunes vinyes i alguns 
fruiters. 

 
De manera residual trobem altres conreus similars de dimensions molt reduïdes. 
Especialment interessants són els situats al nord del Puig de les Bateries, ja que 
representen una certa continuïtat paisatgística i ecològica (l’única) entre aquest 
espai verd urbà i les zones forestals perifèriques, malgrat que amb una 
funcionalitat baixa per la important presència d’impactes diversos (pas de la 
carretera, activitats extractives, abocaments de runes, presència de tanques poc 
permeables per a la fauna...). Altres conreus de secà que encara persisteixen al 
sector occidental del nucli urbà quedaran afectats per la construcció de la Ronda 
de Ponent. 

 
- Conreus de regadiu. Es tracta de conreus minoritaris al municipi, per la seva 

reduïda extensió. Fonamentalment són petits terrenys d’horta associats al pas de 
rieres, just abans de la seva entrada al nucli urbà de Sant Feliu. Així en trobem, 
bàsicament, a les vores de la riera de Sant Amanç i de la riera de les Comes. 

 
A grans trets, podem dir que el cinturó agrícola que es manté al voltant del nucli urbà 
de Sant Feliu de Guíxols, malgrat que d’extensió reduïda, encara funciona com a petita 
franja d’amortiment que minimitza els efectes negatius dels impactes derivats de 
l’existència del nucli urbà cap a la zona forestal associada al massís de Cadiretes. Per 
aquest motiu, així com per facilitar el manteniment d’una certa diversitat ecològica i del 
paisatge al territori, cal que el present Pla especial incorpori mesures de manteniment 
d’aquest territori agrícola de Sant Feliu de Guíxols. 
 
- Àrees de paisatge fluvial 
 
Inicialment, els cursos d’aigua i els seus ambients associats són espais dignes de 
conservar pel seu valor ambiental i paisatgístic, per la seva funció en l’estructuració del 
territori i pel seu paper de connectors entre diferents espais d’interès natural. 
 
En el cas de Sant Feliu de Guíxols, però, bona part d’aquestes funcions es veuen 
minimitzades per l’estat actual i la dinàmica dels cursos fluvials existents. Així, en 
general, són cursos fluvials de poca importància, tant pel que fa a la seva longitud com 
per la conca fluvial que conformen. A més, el fet de situar-se en un context 
mediterrani fa que bona part de l’any no portin aigua, malgrat que l’existència d’un 
major grau d’humitat al sòl sí que permet, sovint, la presència d’una vegetació (i també 
d’un paisatge) diferenciada de la de l’entorn. 
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En qualsevol cas, les poques àrees fluvials de Sant Feliu de Guíxols han merescut un 
tracte especial en el desenvolupament d’aquest Pla especial. Aquestes àrees es 
concentren associades als cursos fluvials següents: 
 
- La riera de les Comes. Defineix l’àrea fluvial més clara del terme municipal, al 

centre del territori i amb direcció oest-est, ja que neix a Cadiretes i arriba al mar 
travessant el nucli urbà de Sant Feliu. Cal diferenciar diferents sectors en el seu 
recorregut: 

 
- El tram superior (ubicat, en realitat, al sector forestal del Massís de 

Cadiretes). Des del naixement, a la zona del Puig de Cols, fins a, 
aproximadament, l’alçada de la urbanització de la Casa Nova, la riera 
presenta un grau de naturalitat elevat, amb una vegetació específica 
diferenciada dels boscos escleròfils dels voltants. Entre aquesta vegetació 
destaca la presència d’exemplars de llor (Laurus nobilis) que permeten 
identificar racons ombrívols i humits enmig d’un ambient clarament 
mediterrani. 

 
- El tram mig, entre la urbanització de la Casa Nova i l’entrada al nucli urbà 

de Sant Feliu de Guíxols, presenta un paisatge clarament diferenciat de 
l’anterior, ja que la riera travessa un terreny més planer, que s’ha aprofitat 
per desenvolupar-hi algunes activitats agrícoles, especialment hortes de 
regadiu. Malgrat aquesta pèrdua del grau de naturalitat, el paisatge 
resultant suposa un increment de biodiversitat, ja que la riera segueix 
acompanyada, en força sectors, de vegetació de ribera, mentre que més 
enfora s’alternen les taques forestals amb les agrícoles. A les proximitats del 
nucli urbà aquesta alternança es decanta, clarament, a favor dels usos 
agrícoles del terreny. 

 
- Finalment, el tram inferior, que correspon al sector de la riera que 

travessa el nucli urbà de Sant Feliu de Guíxols. Aquí la riera ha perdut 
qualsevol grau de naturalitat, ja que es troba totalment canalitzada (i 
parcialment soterrada) amb la qual cosa han desaparegut tots els seus 
valors paisatgístics i ecològics. En qualsevol cas, aquest tram queda fora de 
l’àmbit d’aquest Pla especial. 

 
- La riera de Sant Amanç o de Bujonis. Pràcticament paral·lela a l’anterior pel 

nord, la riera de Sant Amanç presenta també una estructuració similar per sectors, 
que són: 

 
- El tram superior (ubicat, en realitat, al sector forestal del Massís de 

Cadiretes). Des del naixement, a la zona del Puig Jofre, fins a la zona de 
can Rotllan i Bujonis, la riera presenta un grau de naturalitat elevat, però 
aquest tram és més curt i el grau de naturalitat més baix que en el cas de la 
riera de les Comes, amb una major concentració d’elements antròpics, 
especialment hortes. 

 
- El tram mig. Des de can Rotllan i Bujonis fins a l’entrada al nucli urbà de 

Sant Feliu de Guíxols, la riera recorre un territori planer molt aprofitat per a 
usos agrícoles, especialment prop de la zona de Bujonis, on hi ha l’àrea 
agrícola més extensa del terme municipal, principalment de secà. Després 
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de Bujonis el paisatge torna a estar dominat, prop de la riera, pels boscos, i 
solament a tocar del nucli urbà tornen a aparèixer conreus, en aquest cas 
hortes de regadiu. Com en el cas anterior, el resultat és un paisatge força 
equilibrat entre els ambients naturals i els artificials, i d’una elevada 
biodiversitat.  

 
- Finalment, el tram inferior, que correspon al sector de la riera que 

travessa el nucli urbà de Sant Feliu de Guíxols. Com passa amb la riera de 
les Comes, la riera de Sant Amanç ha perdut qualsevol grau de naturalitat, 
ja que es troba totalment canalitzada, amb la qual cosa han desaparegut 
tots els seus valors paisatgístics i ecològics. Aquest tram queda fora de 
l’àmbit del Pla especial. 

 
- La riera de Sant Pol recorre el límit oriental del municipi de nord a sud. Tant el 

curs fluvial com la conca que defineix són menys importants que les dues anteriors. 
A més, en travessar un territori força planer en bona part del seu recorregut, el 
grau d’urbanització és més elevat, i la funcionalitat ecològica i paisatgística de la 
riera es troba molt malmesa. De fet, solament un sector del tram mig presenta una 
certa naturalitat, mentre que la resta es troba fortament (sovint totalment) 
urbanitzat. 

 
Amb aquesta situació, el Pla especial ha considerat com a àrees fluvials d’interès les 
associades a les rieres de les Comes i de Sant Amanç, mentre que la riera de Sant Pol, 
per les seves dimensions reduïdes i el poc grau de naturalitat que presenta, s’ha 
descartat per formar part d’aquestes àrees fluvials.  
 
El Pla especial considera que cal preservar les àrees de paisatge fluvial de Sant Feliu de 
Guíxols del procés constructiu, especialment pel seu valor paisatgístic i ecològic, com a 
elements específics dins d’un ambient clarament mediterrani, però també pel risc 
d’inundació de les zones properes que porta associat el seu règim mediterrani. 
 
 
• A les muntanyes de Cadiretes o l’Ardenya 
 
- Àrees de paisatge forestal 
 
Es tracta de les zones del territori de Sant Feliu de Guíxols on la massa forestal és la 
que domina el paisatge i defineix la imatge física que es percep. A grans trets, podem 
situar el seu límit físic inferior a la cota d’altitud de 100 m., malgrat que amb 
variacions, ja que sovint arriba al nivell del mar. Per extensió, són les àrees que 
dominen al municipi, especialment als dos terços occidentals. De fet, pràcticament tot 
el territori no urbanitzat de Sant Feliu de Guíxols són àrees de paisatge forestal, ja que 
l’ús agrícola del sòl és molt poc representatiu. En qualsevol cas, el grau de naturalitat i 
l’interès ecològic i paisatgístic d’aquestes àrees forestals no és homogeni, i a grans 
trets, podem diferenciar aquestes zones: 
 
- Als dos terços occidentals del terme trobem els boscos i paisatges forestals més 

ben conservats (malgrat els efectes dels incendis forestals), associats a un terreny 
complex des del punt de vista orogràfic i deshabitat des del punt de vista 
demogràfic. Solament la presència d’un parell d’urbanitzacions (Casanova i Punta 
Brava) i de la carretera de Sant Feliu a Tossa de Mar per la costa (GI-682) 
trenquen el continu ecològic i paisatgístic d’aquesta zona. 
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Els principals elements del paisatge són: 
 

- Boscos. La difícil accessibilitat de la zona i les facilitats de la plana han fet que 
l’home no hagi ocupat les muntanyes de Sant Feliu de Guíxols. Per això es 
mantenen importants masses forestals, entre les quals destaquen els boscos de 
suros (Quercus suber), que han propiciat, al llarg de la història, l’aparició al 
municipi d’indústries relacionades amb el suro, sovint ubicades prop dels boscos 
més accessibles. 
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- Afloraments rocosos. Especialment singulars i pintorescos a l’Ardenya, aquests 
afloraments corresponen a materials granítics de formes ben diverses i curioses, 
entre els quals cal destacar, com a més conegut, la famosa Pedra Alta, al nord 
del terme municipal, malgrat que també en trobem en altres zones, com el Puig 
Gros o el Puig de les Cols. 

 
- Barrancs i torrenteres. La proximitat del mar al Massís de Cadiretes fa que les 

aigües de pluja es canalitzin en barrancs i torrenteres de curt recorregut, que 
salven en poca distància l’important desnivell entre els turons més alts i el mar. A 
banda dels trams superiors de les rieres de les Comes i de Sant Amanç, descrits 
anteriorment, destaquen barrancs com el comal de can Toni, el comal del 
Romaguer Vell o el comal de les Guilles, que desemboquen directament al mar. 

 
- Camins. El mateix relleu accidentat que determina els escolaments d’aigua ha 

fet que, tradicionalment, en aquestes zones de muntanya les comunicacions es 
fessin a través de les carenes dominants, de pendent més suau. Cal garantir la 
preservació dels camins careners tradicionals de Sant Feliu de Guíxols com a 
elements vertebradors del paisatge del municipi. 

 
- Als voltants dels nuclis urbans de Sant Feliu i Sant Pol les àrees de paisatge forestal 

es troben en un estat de naturalitat més baix, ja que es veuen afectades per 
diferents processos urbanístics: pas de vies de comunicació, creixement urbanístic 
difós en alguna zona, etc. En aquest context, destaquen algunes taques forestals 
especialment interessants, no tant pel seu bon estat de conservació, sinó més aviat 
per la seva ubicació estratègica. És el cas del Puig de les Bateries, dins del nucli 
urbà de Sant Feliu, i veritable pulmó verd de la població; i la petita taca de pineda 
litoral associada a la cala Ametller, i inclosa a l’EIN de Cadiretes, malgrat tractar-se 
d’una subunitat aïllada. 

 
- Urbanitzacions de muntanya  
 
Son àrees d’antiga invasió del sòl no urbanitzable per a usos residencials, permanents 
o temporals, que acostumen a representar un important impacte paisatgístic en el 
territori de Sant Feliu de Guíxols. A les muntanyes de Sant Feliu aquest impacte es 
detecta tant a zones de l’interior (urbanitzacions de la Casa Nova i Sant Amanç) com 
prop de la costa (urbanització Punta Brava). 
 
Malgrat que aquest sòl avui en dia s’hagi catalogat com a urbà o urbanitzable (i per 
tant, queda fora de l’àmbit d’aquest Pla especial), cal definir-ne clarament els límits i 
impedir-ne un nou creixement en extensió. 
 
 
• Al front litoral 
 
- La Costa Brava 
 
La proximitat entre el Massís de Cadiretes i la mar Mediterrània ha provocat l’aparició 
d’una costa rocallosa i feréstega, on els penya-segats cauen verticals sobre el mar i els 
boscos arriben ben a prop de l’aigua. Aquest paisatge va propiciar el naixement del 
topònim de Costa Brava, que el periodista Ferran Agulló va aplicar, a principis del segle 
XX, precisament al tram de costa entre Sant Feliu de Guíxols i Tossa de Mar, encara 
que després s’ha utilitzat per descriure bona part de la costa gironina. 
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Avui, la Costa Brava es troba força malmesa, però encara queden racons que mostren 
les seves principals característiques. Un d’aquests racons és el tram litoral de Sant Feliu 
de Guíxols, especialment al sud de la punta de Garbí. En altres casos, en canvi, el 
procés urbanístic ha arribat fins i tot als penya-segats rocosos, com succeeix a la zona 
de Sant Telm o a la del Puig de les Forques.  
 
És important destacar, en aquest entorn, l’interès de recuperar els antics camins de 
ronda que resseguien el litoral. 
 
- El front litoral sorrenc 
 
Les platges sorrenques de Sant Feliu i Sant Pol es troben totalment urbanitzades, 
principalment per equipaments turístics, en el cas de Sant Feliu amb port esportiu 
inclòs. Així, l’antic paisatge de poble pescador de Sant Feliu de Guíxols ha desaparegut 
totalment, i la plana de la riera de Sant Pol, abans amb dunes i algun aiguamoll litoral, 
es troba actualment ocupada per apartaments i segones residències. Solament en 
resta una petita zona, molt afectada pels visitants, al front litoral, que encara manté 
espècies vegetals d’interès. 
 
- Les urbanitzacions de costa 
 
Finalment, i tal com ha succeït amb els boscos del Massís de l’Ardenya, alguns racons 
de la Costa Brava de Sant Feliu de Guíxols s’han vist afectats per urbanitzacions. És el 
cas de la urbanització Punta Brava, fins fa poc ubicada entre la carretera GI-682, de 
Sant Feliu a Tossa, i el mar, però on, recentment, ha estat aprovat un cert creixement, 
amb una quantitat baixa de construccions, per l’altra banda de la carretera. 
 
Com en el cas de les urbanitzacions de muntanya, malgrat que aquest sòl avui en dia 
s’hagi de catalogar com a urbà o urbanitzable (i per tant, queda fora de l’àmbit 
d’aquest Pla especial), cal delimitar-ne clarament els límits i impedir-ne un nou 
creixement en extensió.
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3. Descripció de l’entorn físic 
 
 
3.1. Clima i meteorologia 
 
Les dades relatives al clima i la meteorologia del municipi de Sant Feliu de Guíxols s’han 
obtingut del Servei de Meteorologia de Catalunya de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sant Feliu de Guíxols es troba en la zona climàtica litoral de Catalunya, caracteritzada per 
estius que solen ser secs i per pluges escasses, produïdes pel pas de sistemes frontals que, 
molt enfeblits, travessen Catalunya. Els paràmetres que defineixen aquesta zona climàtica 
corresponen a: 
 

- Precipitació mitjana anual (PMA): 550-750 mm 
- Règim pluviomètric anual (RPE): Màxim tardor 
- Temperatura mitjana anual (TMA): 14,5-17ºC 
- Variació tèrmica anual (VTP): 14-15ºC 

 
No s’ha constatat la presència de cap estació meteorològica del Servei Meteorològic de 
Catalunya en el terme municipal de Sant Feliu de Guíxols. No obstant, es disposa de dues 
estacions meteorològiques properes: una a Castell d’Aro (en funcionament des de finals de 
2001) i una altra del projecte SAIH a Santa Cristina d’Aro (en funcionament des de 1996). 
 

 
Taula 3.1.1. Dades de caracterització de l’estació meteorològica de Castell d’Aro. 

 
Castell d’Aro 

Variables 
2002 

T mitjana 15.3°C 
Mitjana de T màximes 20.0°C 
Mitjana de T mínimes 10.4°C 
T màxima absoluta 31.9°C 
T mínima absoluta -0.8°C 

Humitat relativa mitjana 78% 
Pressió atmosfèrica 1016 hPa 

Precipitació 707.0 mm 
Precipitació màxima en 24 hores 62.6 mm 

Velocitat mitjana del vent 3.0 m/s 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya. 
 
 
Tot seguit es proporciona la rosa dels vents de l’estació de Castell d’Aro, on apareix la 
freqüència de cada direcció (DV, en tant per cent) i la velocitat mitjana de cada direcció (VV, 
en metres per segon): 
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Castell d’Aro : 01.01.02 – 31.12.02   Velocitat mitjana del vent : 3.0 m/s 
        Calmes (vent < 0.3 m/s) : 1.4% 
 

Taula 3.1.2. Direcció i velocitats del vent a l’estació de Castell d’Aro (2002) 
 

 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SS
W SW WS

W W WN
W NW NN

W 
DV 3.4 2.1 2.2 2.3 5.2 4.4 3.2 3.6 6.9 6.6 5.3 29.0 17.4 3.1 1.5 2.3 
VV 5.2 4.5 4.3 3.1 3.1 2.9 2.6 2.9 3.6 3.7 2.7 2.7 2.4 2.2 2.8 4.7 
 
 
Per tant, el vent dominant és el de l’oest–sud-oest (WSW, amb una freqüència del 29.0%) i 
oest (W, amb un 17.4%), mentre que el vent més fort és el del nord (N, amb una velocitat 
mitjana de 5.2 m/s) i nord – nord-oest (NNW, amb 4.7 m/s). 
 
 

Figura 3.1.1. Dades de direcció del vent a l’estació de Castell d’Aro. 
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient. 
Direcció General de Qualitat Ambiental. Servei de Meteorologia 
de Catalunya. 

 
D’altra banda s’ha constatat la presència d’un pluviòmetre del projecte SAIH en el terme 
municipal de Santa Cristina d’Aro. Les dades facilitades per l’Agència Catalana de l’Aigua 
corresponen a dades pluviomètriques de l’estació amb codi 85 del projecte SAIH (Sistema 
Automàtic d’Informació Hidrogeològica). A continuació es mostren les dades enregistrades 
en l’esmentada estació des de l’any 1996 fins a l’actualitat. 
 

 
Taula 3.1.3. Dades de pluja acumulada mensual i intensitats màximes en el 

pluviòmetre del SAIH a Santa Cristina d’Aro (1996-2000) 
 

Pluja acumulada 
(mm) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Gener  171,4 90,4 47,3 91,0 29,1 84,4 40,0 
Febrer 48,3 3,3 21,7 0,4 1,0 38,2 35,7 
Març 59,6 0,1 1,0 38,5 22,2 27,1 40,2 
Abril 60,5 32,0 75,4 46,3 76,7 13,4 164,4 
Maig 25,5 3,6 41,3 67,4 18,8 48,2 173,6 
Juny 64,1 123,1 30,3 56,5 74,1 15,3 63,5 
Juliol 3,0 20,0 22,7 20,0 33,1 1,3 18,7 
Agost 21,9 15,6 34,3 24,8 8,2 23,1 125,4 

Setembre 89,9 26,0 66,5 131,8 61,7 68,9  
Octubre 35,5 50,8 42,4 63,5 80,8 23,5  

Novembre 93,9 100,0 32,5 90,8 30,6 104,0  
Desembre 166,7 75,4 92,0 17,9 57,1 7,5  

Intensitat màx 
(mm) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Gener  61,1 17,5 15,4 25,1 10,3 24,6 10,5 
Febrer 29,1 2,3 15,8 0,2 0,6 14,7 15,0 
Març 15,6 0,1 0,7 20,0 6,9 9,5 12,6 
Abril 20,4 12,4 31,4 23,1 32,5 6,5 74,3 
Maig 9,2 2,1 22,9 17,9 7,1 17,0 59,7 
Juny 29,1 30,9 13,2 24,7 41,1 14,4 32,8 
Juliol 1,7 16,8 15,6 11,4 19,5 1,2 5,3 
Agost 7,3 13,3 15,5 22,1 2,6 22,0 35,6 

Setembre 24,3 12,4 17,4 54,0 16,1 29,4  
Octubre 6,5 20,2 18,2 31,2 29,9 10,7  

Novembre 25,5 51,7 18,3 72,3 19,7 80,6  
Desembre 71,5 36,8 61,6 17,1 24,9 6,6  

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua. 
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3.2. Geologia i geomorfologia 
 
Les unitats geològiques presents en un territori determinat, així com la seva expressió 
morfològica vers els processos d’erosió-sedimentació, són les responsables finals de quines 
àrees del territori són les que enregistren una major ocupació humana i suporten una major 
activitat antròpica, i quines no. Per aquest motiu, en els apartats següents es caracteritzen 
les diverses unitats geològiques, i la morfologia resultant, en el territori ocupat pel terme 
municipal de Sant Feliu de Guíxols. 
 
 
3.2.1. Geologia 
 
El municipi de Sant Feliu de Guíxols es troba ubicat en la vessant nord-oriental de la 
Serralada Costanera Catalana, tot limitant al N amb el Massís de Les Gavarres. La singularitat 
de l’emplaçament de Sant Feliu de Guíxols condiciona les diferents unitats geològiques 
presents. La tipologia de les unitats geològiques permet distingir dues àrees clarament 
diferenciades en el municipi: 
 
- Un sector central de morfologia planera i de relleu suau, on s’ha desenvolupat el nucli 

urbà, constituït per dipòsits al·luvials relacionats amb les rieres que el solquen. 
 
- I la resta del municipi, de relleu més acusat, configurat per granitoïds d’edat 

tardiherciniana. 
 
La descripció de cadascuna de les diferents unitats geològiques que conformen el subsòl del 
municipi es realitzarà segons la seva edat, de més antigues a més modernes, especificant la 
seva litologia així com el seu gruix i àrea d’aflorament. 
 
 
a) Unitats paleozoiques 
 
La unitat paleozoica té una presència areal destacada en l’àmbit del municipi de Sant Feliu 
de Guíxols, en tant que es desenvolupa a pràcticament tot el terme municipal. Corresponen 
a materials tardi-hercinians de composició granítica, que intrueixen els materials cambro-
ordovicians que configuren els Catalànids, els quals no es desenvolupen a l’àrea de Sant 
Feliu. 
 
 
b) Roques plutòniques 

• b
c-2γ3  Leucogranits de gra groller 

 
Es tracta de granitoïds de tonalitats rosades i clares, caracteritzats per una textura granular 
de gra groller. En la seva composició destaquen principalment minerals com el quars, els 
feldspats potàssics i les plagioclases i, minoritàriament com a minerals accessoris, la biotita, 
la moscovita (miques) i el zircó. Un fet destacable és la seva alteració en forma de disjunció 
bolar, gràcies tant al seu grau de diaclassació com a la seva textura. A més a més, poden 
presentar un grau d’alteració més elevat en forma de sauló. 
 
Afloren extensament al llarg del terme municipal, sobretot en les àrees de fort pendent. 

Memòria informativa 
Pla especial de regulació d’usos del Sòl no urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols 

 

27



 

 
• b

p ϒη3  Granodiorites porfídiques 
 
Es tracta de granodiorites de tonalitats fosques caracteritzades per una textura granuda amb 
mida de gra mitjà. Pel que fa a la seva composició, estan constituïdes per quars, plagioclases 
i miques (biotites), les responsables de la seva tonalitat fosca. Per aquest fet, alguns autors 
l’han anomenada també com a granít biotític. De la mateixa manera que els leucogranits, 
poden presentar un grau important d’alteració en forma de sauló. 
 
Dins del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols aflora localment en el límit NE del 
municipi, en les zones de canvi de pendent. 
 
 
c) Roques filonianes 
 
• FOqϒ3 i FA3  
 
En el cas concret de Sant Feliu de Guíxols, les roques filonianes presenten afloraments 
puntuals en el sector oriental del municipi. Concretament es tracta de granòfirs, felsòfirs i 
microgranits (FOqϒ3) intruïts en una àrea d’aflorament de naturalesa granodiorítica i que es 
presenten en forma de dics de direcció dominant NE-SW. Amb menor representativitat es 
localitza un aflorament puntual (FA3) d’aplites i pegmatites a l’àrea de Sant Pol, en el sector 
oriental. 
 
 
d) Unitats quaternàries 
 
El desenvolupament de les unitats quaternàries no és molt destacable en el territori de Sant 
Feliu de Guíxols, i afloren sobretot al N del municipi, en tant que (1) són unitats relacionades 
amb els cursos fluvials que solquen el municipi (dipòsits al·luvials), (2) són el resultat de 
l’alteració sense transport del substrat granític (dipòsits el·luvials), i (3) estan associades a 
moviments de caràcter gravitacional (dipòsits col·luvials). 
 
Els dipòsits quaternaris més representatius del municipi corresponen als sediments al·luvials 
associats a les rieres i torrents que solquen Sant Feliu de Guíxols, i en menor proporció, als 
materials el·luvials. En canvi, els dipòsits d’origen col·luvial són d’escassa entitat, i es 
localitzen molt localment a peu dels vessants; per aquest motiu no tenen representació en el 
mapa geològic que es mostra més endavant. 

• Qac Dipòsits al·luvials 
 
Correspon a dipòsits d’origen al·luvials relacionats amb els cursos d’aigua que discorren per 
l’àrea. El subsòl de l’àrea estudiada està format predominantment per sorres de 
granulometries fines a grolleres, amb algunes gravetes de forma aïllada. El gruix d’aquests 
dipòsits, tot i ser variable, s’interpreta que pot arribar a assolir una potència màxima d’uns 
20 m.  
 
Es tracta d’una unitat poc representativa que es localitza principalment en el sector 
meridional del municipi, associat a les rieres i torrents que es desenvolupen en aquest sector 
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de relleu més acusat. Es troben en ambdós marges de les rieres de major entitat que 
solquen la meitat meridional del terme municipal. 
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• QE Dipòsits el·luvials 
 
Es tracta de materials producte de l’alteració sense transport de les unitats geològiques 
subjacents, és a dir, dels materials granítics que configuren el substrat geològic de l’àrea de 
Sant Feliu de Guíxols. Es tracta de dipòsits d’escassa potència, constituïts bàsicament per 
sorres i argiles. Es desenvolupen localment en el sector de Bujonis i de la urbanització Mas 
Trempat.  

 
 

Figura 3.2.1. Mapa geològic de Sant Feliu de Guíxols a escala 1:50.000 

 

Font: Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Mapa Geológico de España. 
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3.2.2. Geomorfologia 
 
La distribució espacial de les unitats geològiques prèviament descrites és la que condiciona la 
morfologia del territori ocupat pel terme municipal de Sant Feliu de Guíxols. A grans trets, 
des del punt de vista morfològic i geodinàmic, es poden diferenciar dues grans àrees:  
 
- Una àrea plana i de suau relleu situada a l’E del terme municipal, amb uns valors mitjans 

de cota topogràfica compresos entre 10 i 80 m. Ocupa la zona més planera del municipi. 
Aquesta morfologia suau, unida a la presència d’una major quantitat d’aigua en el subsòl 
(i també en les rieres més ben desenvolupades) ha estat la responsable que aquesta 
àrea del municipi sigui la que aculli el nucli urbà i la major part de les àrees habitades, 
com les zones de Sant Telm, Mas Trempat, i Sant Amanç.  
 
Els pendents en aquesta àrea són inferiors al 15% fins a la pràctica horitzontalitat, 
destacant un gradient en el decreixement del pendent entre les àrees muntanyoses i les 
àrees de plana pròpiament dita. 

 
- Una àrea de relleu més acusat en els sectors occidental i en l’extrem oriental, que 

conforma l’altra meitat del terme municipal, amb una cota màxima de 417,50 m. Està 
formada pels relleus de la Serralada Litoral, que drenen les seves aigües, a través de 
diverses rieres i torrents, cap a mar. La tipologia del relleu i la menor disponibilitat 
d’aigua són, per tant, les darreres responsables d’una menor ocupació antròpica 
d’aquesta àrea; és el cas dels sectors de la Divina Pastora, les Comes, la Casa Nova i 
Bujonis. Els pendents generals d’aquesta àrea són superiors al 25%. 
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3.3. Sòls 
 
La caracterització dels sòls del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols s’ha dut a terme 
atenent al reconeixement visual, en alguns casos, i a la tipologia habitual dels sòls que es 
desenvolupen sobre una unitat litològica determinada. 
 
Com en el cas de l’apartat de geologia, els sòls desenvolupats a Sant Feliu de Guíxols es 
poden agrupar en dos grans àmbits:  
 
- Sòls molt poc desenvolupats, que podem anomenar de muntanya, formats sobre els 

materials tardihercinians que configuren la Serralada Litoral en el sector occidental. 
 
- Sòls de les àrees al·luvials quaternàries, desenvolupats majoritàriament en el sector 

oriental del terme municipal. 
 
 
3.3.1. Sòls de muntanya 
 
Corresponen a sòls desenvolupats directament sobre el substrat, generalment rocós, 
constituït pels granitoïds d’edat tardiherciniana. 
 
En general, es tracta de sòls poc profunds, litosòls, a voltes amb punts d’aflorament rocós i 
desenvolupats en àrees de pendent que actualment estan ocupades per masses forestals de 
tipologia diversa. 
 
 
3.3.2. Sòls de les àrees al·luvials quaternàries 
 
Aquests sòls, com ja s’ha apuntat, es localitzen sobre els sediments al·luvials relativament 
ben desenvolupats de les rieres i torrents que solquen el territori. 
 
Es tracta de sòls poc profunds, amb un drenatge mitjà-baix, donada la seva constitució llim-
argilosa, de textura fina, amb pocs elements grollers no salins i amb una capacitat de 
retenció d’aigua mitjana. Malgrat no disposar de cales d’estudi ni d’assaigs de caracterització 
de laboratori, que s’escapen als objectius del present treball, aquests sòls es poden assimilar 
a Fluvisòls (FAO, 1981). 
 
Aquests sòls desenvolupats majoritàriament en àrees planeres són aptes per a l’agricultura 
donat que mostren una capacitat de retenció d’aigua mitjana, i a més ocupen zones 
pròximes als corrents superficials d’aigua amb recursos hídrics subterranis de cert cabal. 
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3.4. Hidrologia i hidrogeologia 
 
 
3.4.1. Hidrologia 
 
Pel municipi de Sant Feliu de Guíxols discorren diversos cursos fluvials, entre els quals cal 
destacar, per una banda, les rieres de Tueda, les Comes i Sant Amanç, que travessen el nucli 
urbà en direcció NW-SE, i per l’altra, la riera de Sant Pol, al sector oriental del municipi. 
Totes elles tenen la seva desembocadura al mar Mediterrani. 
 
D’altra banda, de les principals rieres de Sant Feliu de Guíxols, la de les Comes i la de Sant 
Amanç són les més extenses, amb uns 12,50 i 3,60 km. d’extensió respectivament (la riera 
de Tueda té una extensió de 1,8 km.). La que presenta un major pendent és la riera de les 
Comes, motiu pel qual és la que pot presentar un comportament de caràcter més torrencial 
en cas d’avinguda. 
 
No hi ha cap estació de control d’aforament a Sant Feliu de Guíxols (segons informació 
facilitada per l’Agència Catalana de l’Aigua) que permeti disposar de dades de cabals 
circulants. L’estació d’aforament més pròxima és la del Ridaura (estació d’aforament núm. 64 
de l’Agència Catalana de l’Aigua).  
 
 
a) Risc d’inundació 
 
Des del punt de vista geològic, el fet de que la major part dels dipòsits al·luvials dels torrents 
i rieres que solquen Sant Feliu de Guíxols siguin considerats com d’edat terrassa 0-0’ i 1 
implica que aquestes àrees es puguin considerar majoritàriament inundables. Malgrat tot, 
l’amplitud d’aquests dipòsits no permet que la totalitat de la seva superfície pugui ser 
considerada realment com inundable. Amb tot, les zones més baixes de les rieres, situades al 
sector SE del terme, són les que (1) per motiu d’una major conca de recepció i (2) pels 
efectes de confluència entre elles poden permetre una major superfície inundable. 
 
A partir de les dades obtingudes a través del programa INUNCAT, promogut per l’ACA, 
s’extreu que el risc d’inundacions és qualificat de mitjà, limitant-se a algunes zones del casc 
urbà on no hi ha suficient capacitat de desguàs i apareixen problemes puntuals. 
 
Tanmateix, segons informació del tècnic de Regió d’Emergències de Girona, els fenòmens 
d’inundació a les rieres de Sant Feliu de Guíxols no estan considerats com un problema greu, 
ja que no hi ha elements vulnerables. L’única problemàtica es limita a tres punts negres en 
l’àrea del nucli urbà on no hi ha suficient capacitat de desguàs, fet que origina que els 
imbornals del clavegueram saltin. 
 
 
b) Qualitat de les aigües superficials  
 
En no existir a Sant Feliu cap aprofitament directe d’aigües superficials de recolzament de les 
captacions d’aigües subterrànies i de l’aigua procedent del Ter (Consorci Costa Brava), no es 
disposa de dades de controls analítics que permetin avaluar-la, atès que no ha existit 
aquesta necessitat. Tanmateix, no s’ha constatat la presència de cap estació de la xarxa de 
control d’aigües superficials de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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3.4.2. Hidrogeologia 
 
La caracterització hidrogeològica del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols ha precisat la 
compilació de documentació diversa: 
 
- Inventari de captacions (per part de la Secció de Mines i de l’arxiu de l’antiga Junta 

d’Aigües actualment Agència Catalana de l’Aigua). 
 
- Dades analítiques d’aigua referents als pous i fonts del municipi. 
 
La recollida de tota la informació disponible ha permès dur a terme una primera 
caracterització dels aqüífers, incloent la seva distribució i el seu possible model de 
funcionament hidrogeològic. 
 
 
a) Inventari de captacions 
 
La Secció de Mines de la Delegació de Girona del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme 
de la Generalitat de Catalunya ha tramès documentació relativa a expedients d’aigües 
subterrànies tramitats a les seves dependències. La informació disponible a la Secció de 
Mines correspon a un total de 38 expedients corresponents a pous, en els quals no hi figura 
el volum d’aigua a aprofitar i entre els quals se n’inclouen 4 de municipals (núm. 0055, 0198, 
0199 i 0200).  
 
 

Taula 3.4.1. Expedients de captacions municipals a la Secció de Mines de Girona 
 

Any Núm. Expedient Any Núm. Expedient 
1959 0066 1980 0315 
1961 0027 1980 0066 
1966 0086 1980 0272 
1968 0084 1980 0332 
1969 0055 1980 0335 
1970 0102 1982 0167 
1972 0046 1982 0062 
1973 0144 1982 0166 
1974 0198 1983 0079 
1974 0199 1983 0081 
1974 0200 1984 0107 
1974 0142 1984 0288 
1974 0149 1985 0166 
1974 0130 1986 0283 
1975 0001 1986 0100 
1975 0171 1986 0101 
1976 0206 1988 0003135 
1976 0039 1999 1001375 
1978 0169 2002 0022109 

Font: Elabo ació pròpia a partir de dades de la Delegació Territorial d’Indús ria, Comerç 
i Turisme de la Generalitat de Catalunya. 

r t  
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La informació disponible a la Secció de Mines sol ser d’una qualitat molt variable, tant en 
relació a la informació sobre els volums d’aigua explotats per les captacions, com a la posició 
del nivell freàtic i altres dades relatives al medi físic, donat que la competència d’aquest ens 
de l’Administració autonòmica es redueix a l’obra minera que representa la perforació del 
pou, a la seva mecanització i a la connexió a la xarxa elèctrica. 
 
Per la seva banda, la sol·licitud de documentació relativa a aprofitaments d’aigua adreçada a 
l’Agència Catalana de l’Aigua ha permès la recepció d’una relació d’expedients 
d’aprofitaments d’aigües superficials i subterrànies del municipi inscrits en el Registre 
d’Aigües, alguns dels quals no són vigents. No s’ha obtingut la relació d’expedients 
d’aprofitaments pendents de resolució, ni dades de l’inventari de punts d’aigua de la base de 
dades hidrogeològica de l’antic Servei d’Obres Especials, Recursos Hídrics Subterranis i 
Recerca.  
 
Les dades obtingudes del Registre d’Aigües són les que es relacionaran en la taula de les 
pàgines següents, i en síntesi posen de manifest que a Sant Feliu de Guíxols hi ha 25 pous 
registrats al Registre d’Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua, que representen un volum 
d’aigua concedida de 31.340 m3/any, dels quals: 
 

- 12 són declarats per a rec (amb un volum d’aigua de 11.286 m3) 
 
- 8 són declarats per a rec i ús domèstic (amb un volum d’aigua de 18.304 m3) 

 
- 3 són declarats únicament per a ús agrícola (amb un volum d’aigua de 1.750 m3) 

 
- 1 és declarat per a ús industrial (amb un volum d’aigua sense especificar) 

 
- 1 és declarat per a ús ramader (amb un volum d’aigua sense especificar) 

 
 

Taula 3.4.2. Nombre de captacions inscrites al Registre d’Aigües de l’ACA 
 

Ús de l’aigua Núm. captacions Volum concedit 
(m3) 

Rec i domèstic 8 18.304 
Rec 12 11.286 

Agrícola 3 1.750 
Ramader 1 - 
Industrial 1 - 

Total 25 31.340 

Font: Agència Catalana de l’Aigua 
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b) Unitats hidrogeològiques 
 
Les principals unitats hidrogeològiques o aqüíferes del municipi de Sant Feliu de Guíxols són: 
 
• Aqüífer paleozoic 
 
Està constituït per les unitats tardihercinianes configurades pels leucogranits i granodiorites 
que constitueixen els relleus de la Serralada Litoral en aquesta àrea. L’aqüífer presenta una 
potència irregular però s’interpreta que és d’ordre hectomètric.  
 
El seu comportament denota un aqüífer fissurat i profund amb permeabilitat condicionada 
pel grau de fissuració existent. S’estableix una connexió amb els nivells més superficials i 
més permeables corresponents a la part alterada, que sovint es troba en forma de sauló. Els 
cabals que s’exploten en aquesta unitat acostumen a ser baixos, per la qual cosa es 
considera com un aqüífer pobre amb permeabilitats de baixes a moderades.  
 
La seva extensió areal és destacable i resta delimitada a la pràctica totalitat del municipi. 
 
• Aqüífer quaternari 
 
Els dipòsits al·luvials relacionats amb les rieres i torrents que discorren pel municipi són, de 
fet, les unitats aqüíferes de menor extensió areal d’aquest territori. La seva litologia, 
dominada bàsicament per sediments fins implica que es tracti d’unes unitats amb cabals 
d’explotació baixos. Aquesta unitat aqüífera es limita arealment en aquelles zones més 
planeres prop dels corrents superficials que discorren pel terme municipal. 
 
No obstant, al N del terme municipal, en l’àrea del Ridaura, la presència de materials 
granulars i la seva relació directa amb les aigües superficials fa que puguin ser explotats 
cabals de certa consideració. Per aquest motiu s’interpreta com una unitat aqüífera de 
comportament lliure amb permeabilitats de moderades a elevades i amb cabals que oscil·len 
entre els 30 m3/h i 100 m3/h. La potència que presenta l’aqüífer és irregular però està 
compresa entre els 15 m i 25 m. En aquest sentit cal destacar que la totalitat de les 
captacions d’abastament municipal es troben situades en els marges del Ridaura, en els 
termes de Santa Cristina i Castell-Platja d’Aro. 
 
 
c) Piezometria i flux subterrani 
 
Arrel de la informació disponible relativa al nivell d’aigua dels diferents aprofitaments 
inventariats no ha estat possible l’elaboració d’un mapa piezomètric amb el qual poder 
determinar els fluxos generals de l’aigua dins de l’aqüífer paleozoic. D’aquesta manera es pot 
interpretar que en la unitat paleozoica poden existir nivells aqüífers a profunditats diverses 
que motivarien l’existència de nivells piezomètrics també a diverses cotes i sense constituir 
un nivell regional únic. 
 
La informació de que es disposa relativa als dipòsits al·luvials d’edat quaternària reconeguts, 
permet interpretar de forma general el règim riu-aqüífer existent. Així, depenent de l’època 
de l’any –i també de la pluviometria de l’any en qüestió– podrà existir un règim influent, és a 
dir, de recàrrega dels corrents superficials a l’aqüífer al·luvial, o bé efluent, de descàrrega 
d’aigües de l’aqüífer al·luvial quaternari cap als corrents superficials. El destacat 
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funcionament estacional dels torrents i rieres permet interpretar un règim general influent en 
el període posterior a les èpoques de pluja –moment en que la circulació destacada d’aigua 
superficial provocaria recàrrega des dels torrents als nivells aqüífers quaternaris. Amb tot, 
durant llargs períodes de l’any l’aqüífer quaternari restaria despenjat de les aigües 
superficials motivat pel descens del nivell de les seves aigües. El sentit general del flux de 
l’aigua subterrània dins les unitats quaternàries, apart del règim d’efluència-influència o de 
desconnexió que es pugui donar en cada moment, seria el mateix que el de les aigües 
superficials, és a dir de NW a SE. 
 
El coneixement més acurat (1) de les captacions existents en el municipi, (2) de les relacions 
existents entre els corrents superficials i els aqüífers al·luvials quaternaris dins del terme 
municipal i (3) de les direccions del flux subterrani dins de la unitat paleozoica és important 
per tal de valorar la disponibilitat d’aigua subterrània i per definir les àrees de major risc 
hidrogeològic (és a dir de contaminació) dins del municipi. 
 
 
d) Qualitat de les aigües subterrànies 
 
La informació obtinguda durant la recollida de dades de l’inventari de punts d’aigua del 
municipi de Sant Feliu de Guíxols inclou dades relatives a la qualitat hidroquímica de les 
aigües subterrànies del municipi. 
 
No s’ha constatat la presència de cap punt de mostreig pertanyent a la xarxa de qualitat 
d’aigües subterrànies de l’Agència Catalana de l’Aigua. Les principals dades de qualitat que 
s’han pogut treballar s’han obtingut dels pous municipals. Les dades sintètiques de qualitat 
de l’aigua subterrània d’aquests aprofitaments que es relacionen tot seguit i són les que 
permeten valorar millor la qualitat dels diversos aprofitaments.  
 
En general es tracta d’un aigua de bona qualitat a excepció de la captació n.11 (resclosa) 
que es troba fora de servei per problemes puntuals d’amoni. L’origen d’aquesta contaminació 
s’ha atribuït a l’estació depuradora d’aigües residuals situada en el terme municipal de Castell 
d’Aro, aigües amunt de l’esmentada captació. 
 
La presència de fonts naturals en el municipi de Sant Feliu de Guíxols és poc destacada; no 
obstant s’ha constatat l’existència de 3 fonts naturals, la responsabilitat de les quals recau en 
l’Ajuntament. El control analític de les fonts ha estat cedit a l’empresa subministradora 
d’aigua Aguas Potables de Sant Feliu de Guíxols, actualment Aqualia. 
 
Les fonts que es controlen analíticament són: 
 

 La font dels Castanyers  
 La font de Monticalvari 
 La font de la mina de les Comes 

 
Existeix una quarta font, la de Mas Cabanyes, en la que actualment no brolla aigua, motiu 
pel qual no es controla. 
 
S’ha disposat de dades analítiques corresponents as mesos de maig i de novembre de 2002. 
Els controls que efectua Aqualia són trimestrals i una còpia de cada analítica es tramesa a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 
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Les dades analítiques corresponents al maig de 2002 posen de manifest un aigua de bona 
qualitat que compleix amb els paràmetres fixats en la reglamentació tècnico-sanitària vigent 
(RD 1138/1990. BOE 20/09/90). No obstant es pot destacar una conductivitat d’entre 601 
µs/cm i 733 µs/cm, absència de nitrats, amoni, ferro i manganès. 
 
D’altra banda, en el control de novembre de 2002 es reflecteix que només rajava aigua a la 
font de les Comes, els resultats analítics de la qual obligaren a retolar la font com a no 
potable deguda la presència de coliforms totals i fecals. 
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4. Els sistemes biològics i el paisatge 
 
 

4.1. Els ecosistemes: formacions vegetals i hàbitats 
faunístics1  

 
 
a) Formacions vegetals 
 
Prenent com a referència la vegetació, Sant Feliu de Guíxols es troba dins del domini de la 
terra baixa mediterrània (Folch, 1981) i més concretament, al país de l’alzinar litoral i de 
la surera.  
 
Però aquestes denominacions fan referència a la vegetació potencial del municipi. 
Diferents processos naturals i l’activitat humana han provocat canvis en aquesta 
vegetació potencial, de manera que, en l’actualitat, el terme municipal es troba ocupat 
per diferents usos del sòl. En aquest sentit, es bo tenir en consideració l’evolució dels 
usos del sòl ocorreguda a Sant Feliu en la segona meitat del segle XX (vegeu també el 
plànol I2). 
 
 

Taula 4.1.1. Evolució dels usos del sòl a Sant Feliu de Guíxols 
 

Any 1.956 Any 1.993 
Classe d’ús Superfície 

(ha.) 
Percentatg

e (%) 
Superfície 

(ha.) 
Percentatg

e (%) 
Urbanitzat 120,20 7,58 376,61 23,72 
Càmping 0,00 0,00 6,21 0,39 
Platja 5,42 0,34 5,42 0,34 
Litoral rocós i illots 39,81 2,51 31,19 1,97 
Brolla densa1 659,48 41,58 777,67 49,03 
Brolla aclarida 255,75 16,12 244,93 15,44 
Erms 10,05 0,63 22,81 1,44 
Cultius herbacis 458,57 28,91 94,59 5,98 
Vinyes i fruiters 36,83 2,32 26,68 1,68 
TOTAL 1.586,12 100,00 1.586,12 100,00 

 

                                           

1 Correspondria, aproximadament, als boscos. 
Font: L’Evolució del Paisatge de Sant Feliu de Guíxols (Pere Sala, 2001). 

 
 
A partir de la informació aportada per la taula anterior, podem fer les observacions 
següents respecte a les formacions vegetals del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols. 
 
 

 
1 La informació que aquí es presenta s’ha extret, principalment, dels estudis següents: Estudis 
Preliminars pel Pla Especial de Protecció Ambiental i Paisatgística de Sant Feliu de Guíxols 
(Associació de Naturalistes de Girona, 1998); i L’Evolució del Paisatge de Sant Feliu de Guíxols” 
(Pere Sala i Martí, 2001); i s’ha actualitzat amb treball de camp, consulta a altres obres i de 
cartogràfica existents i entrevistes personals amb diferents coneixedors de la zona. 
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• Formacions forestals (brolles denses) 
 
Les formacions forestals de Sant Feliu de Guíxols, que a la taula estan incloses dins la 
categoria de brolles denses, han incrementat la seva extensió al llarg de la segona 
meitat del segle XX, ocupant antigues zones de conreu abandonades. Es situen, 
principalment, als dos terços occidentals del terme municipal, encara que també n’hi 
ha de presents, en menor extensió i molt més afectades per processos urbanístics, a 
tot el voltant de l’aglomerat urbà format per Sant Feliu i Sant Pol. 
 
Aquestes masses forestals presenten característiques clarament mediterrànies, amb 
espècies dominants, en l’estrat arbori, adaptades a una escassa disponibilitat d’aigua i 
a una elevada temperatura ambiental. Segons aquesta espècie dominant diferenciem 
clarament aquestes formacions forestals: 
 
• Les pinedes (en realitat es tracta de brolles arbrades, però a Sant Feliu el grau de 

recobriment de l’estrat arbori es tan elevat que les hem inclòs amb les formacions 
forestals, ja que aquest és l’aspecte visual que presenten). Estan ubicades, de 
manera general, a les zones més properes als nuclis urbans i a la façana marítima. 
Dins d’aquest grup encara podem diferenciar tres formacions, segons l’espècie 
dominant: 

 
- Pinedes de pi pinyoner (Pinus pinea). Es situen, de manera força 

continuada, però combinades amb àrees agrícoles, a la perifèria del nucli 
urbà de Sant Feliu, sobretot a la part occidental, mentre que al nord i a la 
zona de Sant Pol es troben de forma molt més fragmentada. Són el resultat 
d’antigues plantacions artificials, ja que aquesta espècie, potser per a 
l’aprofitament dels pinyons, s’acostumava a plantar a les immediacions dels 
nuclis habitats (tant nuclis rurals com urbanitzacions de més recent 
construcció). 

 
En l’estrat arbori, el pi pinyoner pot anar acompanyat del pi pinastre (Pinus 
pinaster), mentre que l’estrat arbustiu acostuma a ser dens i complex, amb 
una elevada diversitat d’espècies característiques de les brolles 
mediterrànies, entre les què destaquen les estepes, blanca (Cistus albidus), 
borrera (Cistus salvifolius) i negra (Cistus monspeliensis); la gatosa (Ulex 
parviflorus); la gòdua (Sarothamnus catalaunicus); la bruguerola (Calluna 
vulgaris) i el cap d’ase (Lavandula stoechas). El resultat és un conjunt dens i 
altament piròfit, que presenta un elevat risc d’incendi forestal. 
 

- Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis). Es situen especialment a primera 
línia de la façana litoral, excepte a les platges sorrenques i als punts on el 
procés urbanístic ha arribat ben bé a ran de mar. A diferència de les 
anteriors, representen el bosc autòcton de la zona. S’ubiquen sobre roques 
silíciques, per la qual cosa el sotabosc es troba poc desenvolupat, i el risc 
d’incendi és menor, minimitzat també per la humitat derivada de la 
proximitat del mar. Els efectes del vent sovint han afavorit la presència 
d’arbres de formes retorçades, de gran valor paisatgístic, perfectament 
integrats en el paisatge de penya-segats i costa rocosa que conforma la 
Costa Brava. 
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- Pinedes de pi pinastre (Pinus pinaster). En demanar condicions d’humitat 
més alta, substitueixen a les de pi pinyoner en algunes obagues del Massís 
de Cadiretes. 

 
• Les suredes, associades als terrenys més complicats, des del punt de vista 

orogràfic, del Massís de Cadiretes, per tant, al terç occidental del terme municipal. 
Es tracta de la vegetació que desplaça a l’alzina en sòls silicis. 

 
L’arbre dominant és el suro (Quercus suber), sovint acompanyat de diferents 
espècies de pins (pi pinyoner i pi pinastre) i per l’alzina (Quercus ilex). En tractar-se 
d’un estrat arbori poc dens, permet que el sotabosc sigui especialment complex i 
impenetrable, dominat per espècies diverses d’estepes (Cistus sp.), de brucs (Erica 
sp.) i de plantes enfiladisses, com l’arítjol (Smilax aspera) o el lligabosc (Lonicera 
implexa), mentre que en zones més assolellades de la carretera de Sant Feliu a 
Tossa de Mar hi trobem l’albellatge (Hyparrhenia hirta). Tot això fa que el risc 
d’incendi sigui elevat, malgrat que el suro és un arbre especialitzat en superar 
aquest impacte, i si l’incendi no ha estat especialment intens, acostuma a rebrotar al 
cap de poc temps.  
 
Antigament, les suredes de Sant Feliu havien estat força explotades per a l’obtenció 
de suro, però avui aquesta activitat es troba en decadència, i solament s’exploten 
els suros ubicats en les zones més accessibles, vora de les carreteres i les pistes 
forestals. 
 

• L’alzinar litoral amb marfull, amb l’alzina (Quercus ilex) com a principal 
representant de l’estrat arbori, substitueix a la sureda en algunes de les fondalades 
més ombrívoles properes als cursos fluvials. Es caracteritza per la presència d’un 
sotabosc dens i impenetrable, format per l’arboç (Arbutus unedo), el marfull 
(Viburnum tinus), l’heura (Hedera helix)... 
 
 

• Bosc de ribera  
 

Malgrat la seva petita extensió al terme municipal, cal esmentar els boscos de ribera 
associats a la riera de les Comes i la de Sant Amanç. El seu valor es tant paisatgístic 
com ecològic. En el primer cas, pel fet de tractar-se d’ambients lineals sinuosos que 
trenquen el paisatge dominant i uniforme de la vegetació escleròfila del territori; i des 
del punt de vista ecològic, perquè suposen un ambient diferenciat de la resta, amb 
unes espècies pròpies que incrementen la diversitat del territori; a més, els rius són 
importants connectors ecològics, encara que en aquest cas es tracti de rieres 
secundàries.  
 
Sense que es tracti de formacions espectaculars, els boscos de ribera de Sant Feliu 
estan dominades pel pollancre (Populus sp.) i diverses espècies de salzes, entre les 
quals destaca el gatell (Salix atrocinerea catalaunica) un endemisme de Catalunya. 
Altres espècies interessants són el llor (Laurus nobilis) que no arriba a formar 
veritables lloredes, l’avellaner (Corylus avellana), el grèvol (Ilex aquifolium) i el ginebre 
(Juniperus communis), especialment als racons més humits de la riera de les Comes. 
També trobem alguns freixes (Fraxinus sp.) a la riera de Bujonis. En algunes zones 
molt concretes es localitza l’herba de la gota (Drosera rotundifolia), una planta 
carnívora més pròpia de l’estatge subalpí, així com l’orquídea Spiranthes aestivalis. 
 

Memòria informativa 
Pla especial de regulació d’usos del Sòl no urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols 

42



 

A Sant Feliu de Guíxols l’estructura del bosc de ribera es va degradant a mesura que 
les rieres s’acosten al nucli urbà de Sant Feliu, fins que desapareixen totalment allà on 
el riu ha estat canalitzat i, fins i tot, soterrat. 

 
Pel seu elevat valor paisatgístic i connector, la conservació i/o recuperació del bosc de 
ribera al municipi de Sant Feliu de Guíxols ha de ser un dels objectius de la regulació 
dels usos del SNU en aquest territori.   
 
• Brolles aclarides 
 
Zones de caràcter herbaci i/o arbustiu que, en realitat, corresponen a etapes de 
degradació de les suredes, arbres que acostumen a anar acompanyats, en grau 
diferent segons l’estat de successió, de peus de suros (Quercus suber), alzines 
(Quercus ilex) o pins (Pinus sp.). Les espècies dominants són les estepes (Cistus sp.) i 
els brucs (Erica sp.), que poden variar segons la naturalesa del substrat i el grau 
d’humitat ambiental. En general, les brolles de Sant Feliu es troben en un estat 
avançat de la successió cap a la sureda o la pineda, i l’aspecte que presenten és més 
aviat forestal. 
 
 
• Bardisses 
 
És una comunitat que, a Sant Feliu de Guíxols, va lligada solament als fons de rieres i 
torrents, i als canals de rec associats a les rieres de les Comes i de Sant Amanç. 
L’espècie dominant és l’esbarzer (Rubus ulmifolius). 
 
 
• Formacions associades a l’activitat agrícola 
 
Al capítol 2.2 ja hem comentat la distribució i les principals característiques dels 
ambients agrícoles de Sant Feliu. Aquí solament afegirem que, associada a aquests 
ambients agrícoles (als marges de camps i de camins), sovint trobem una vegetació 
específica, la vegetació arvense, que presenta algunes espècies pròpies. La vegetació 
arvense de Sant Feliu no és especialment important en extensió, ja que els propis 
ambients agrícoles estan poc representats al terme municipal. 
 
 
• Vegetació del litoral 
 
En aquest apartat cal diferenciar dos sectors: 
 
- Al litoral rocós granític de Sant Feliu hi trobem una vegetació específica, associada 

a un sòl molt pobre i a condicions de vent i salinitat molt concretes. Algunes 
espècies destacades són els limòniums o ensopegueres (Limonium sp.) molts d’ells 
amb elevat interès com a endemismes,  i el fonoll marí (Crithmum maritimum). 

 
- Al litoral sorrenc de les platges de Sant Feliu i Sant Pol la vegetació natural 

pràcticament ha desaparegut sota el creixement urbanístic, excepte en algun tram 
reduït de Sant Pol, on encara podem observar espècies adaptades a aquest 
ambient psammòfil: la corretjola marina (Convulvulus soldanella), el panical marí 
(Erygium maritimum) i el lliri de mar (Pancratium maritimum). 
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El conjunt de totes les formacions vegetals de Sant Feliu de Guíxols es pot resumir en 
dues taules. La primera (Taula 4.1.2) mostra un llistat dels principals hàbitats que 
trobem al municipi, a partir de la informació disponible als Sistema d’informació 
ambiental del Departament de Medi Ambient. Els hàbitats ombrejats corresponen als 
inclosos en la Directiva Hàbitats de la Unió Europea (annex I de la Directiva 92/43/CEE, 
modificada per la Directiva 67/97/CE). La segona (Taula 4.1.3) mostra les principals 
comunitats vegetals de Sant Feliu de Guíxols. Per a una major comprensió d’aquestes 
explicacions, es poden consultar els plànols I2 i I3. 
 

Taula 4.1.2. Principals hàbitats de Sant Feliu de Guíxols  
 

 
- Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila  
- Suredes amb sotabosc clarament forestal 
- Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de brolles silicícoles, de terra baixa 
- Pinedes de pi pinyoner (Pinus pinea) sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles  
- Boscos mixts de suros (Quercus suber) i pins (Pinus spp.) 
- Pinedes de pinastre (Pinus pinaster) amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles 
- Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa  
- Màquies i bosquines mediterrànies termòfiles: poblament de lleterassa arbòria (Euphorbia 

dendroides) 
- Conreus herbacis extensius de secà 
- Conreus abandonats 
- Platges arenoses nues o amb vegetació nitròfila de teròfits 
- Vegetació dels penya-segats del litoral mediterrani amb Limonium endèmics 
- Illots i farallons 
- Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada 
 

 
 
De tots aquests hàbitats, cap està considerat com a prioritari, pel que fa a la seva 
conservació, per la pròpia normativa europea2. 
 

 
Taula 4.1.3. Formacions vegetals de Sant Feliu de Guíxols 

 

                                            
2 Pot ser que, per raons d’escala, alguns hàbitats existents no apareguin a la cartografia 
utilitzada, com podria ser el cas de lloredes, que sí estan considerades com a hàbitat de 
caràcter prioritari, o determinats hàbitats lligats a ambients aquàtics, tant d’aigua dolça com 
marins. 
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- Pineda de pi pinyoner 
- Pineda de pinastre 
- Pineda litoral de pi blanc 
- Vegetació rupícola de litoral rocós 
- Vegetació del litoral sorrenc (marginal) 
- Sureda 
- Alzinar 
- Bosc de ribera (retalls de pollancreda i salzeda) 
- Lloreda (retalls) 
- Brolla silicícola d’estepes i brucs  
- Bardissa mediterrània i d’ambients fluvials  
- Camps abandonats i erms 
- Herbassars higròfils de marges i vorades 
- Vinyes 
- Conreus de fruiters  
- Conreus herbacis de secà 
- Comunitats arvenses d’horts i camps  
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b) Hàbitats faunístics 
 
La descripció de les formacions vegetals del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols 
permet introduir, a grans trets, els principals hàbitats faunístics del municipi, que són: 
 
• Per una banda, i com a grup més abundant, trobem la fauna associada als 

ambients forestals mediterranis, tan ben representats al Massís de Cadiretes.  
 

Cal destacar, en aquest punt, l’interès que té la zona del Puig de les Bateries, 
ubicat com a pulmó verd enmig d’un entorn marcadament urbà, per tant, en una 
situació estratègica. A les Bateries destaca la presència d’una brolla arbrada, amb 
pins de diverses espècies, alzines i garrics. Malgrat la seva situació periurbana, 
manté una comunitat animal prou interessant, amb conills i alguns depredadors, 
amb l’interès afegit de la presència d’afloraments rocosos i de cassoletes d’erosió. 
Per evitar l’aïllament d’aquest espai cal garantir-ne una certa continuïtat ecològica 
cal al nord del terme municipal. 

 
• Per altra banda, també podem diferenciar la fauna associada als ambients 

agrícoles i agroforestals dels trams mitjos de les rieres de les Comes i de Sant 
Amanç, malgrat que es tracti d’ambients cada cop més escassos, pel retrocés de 
l’agricultura en el conjunt del terme municipal. 

 
• També podríem parlar de la fauna dels cursos fluvials i ambients de ribera 

associats, i també a punts d’aigua aïllats, com poden ser basses i fonts. Aquests 
ambients mantenen una fauna pròpia, diferenciada de la dels ambients de l’entorn, 
tant els forestals com els agrícoles. De nou ens trobem amb un grup poc 
representat al municipi de Sant Feliu, ja que l’ambient que ocupa no presenta una 
extensió important al territori. Aquesta situació, juntament amb la fragilitat de 
l’ambient, fa que els ecosistemes fluvials hagin de ser especialment considerats en 
els objectius de conservació de la biodiversitat ecològica i paisatgística del Pla 
especial. 

 
• Al municipi de Sant Feliu també pren gran importància, per la seva poca 

representació a Catalunya i la seva fragilitat, la comunitat faunística associada als 
ambients del litoral rocallós encara poc urbanitzat, cosa que també caldrà 
considerar de manera específica al Pla especial. 

 
• Finalment, trobem una fauna plenament adaptada a ambients urbans fortament 

antropitzats, com són els nuclis de Sant Feliu i Sant Pol.  
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4.2. Les espècies: flora i fauna   
 
La relativament poca superfície que ocupa el terme municipal de Sant Feliu i la baixa 
diversitat d’ambients que hi trobem (vegeu punt anterior) dóna com a resultat una 
diversitat d’espècies poc important. Això no significa, però, que no hi hagi espècies 
concretes destacades, ja sigui per la seva distribució geogràfica o per una escassa 
representació en el conjunt de Catalunya. 
 
Com a introducció d’aquest apartat, mostrem una taula amb el nombre d’espècies de 
diferents taxons identificades al terme municipal de Sant Feliu de Guíxols. Cal indicar 
que la font utilitzada, la Base de dades de Biodiversitat BIOCAT, del Departament de 
Medi Ambient, treballa amb quadrícules UTM de 10 x 10 km., que, evidentment, no 
coincideixen amb els límits municipals, per la qual cosa les dades resultants presenten 
desviacions i solament poden ser considerades com a orientatives. Per això es mostra 
la informació amb dues columnes: 
 
- La primera columna inclou les dades obtingudes únicament a la quadrícula UTM 

EG02. Aquesta no inclou tot el terme municipal de Sant Feliu de Guíxols, ja que 
manca el sector més occidental, corresponent a Cadiretes. Sí que inclou part dels 
municipis de Santa Cristina d’Aro i Castell – Platja d’Aro. 

 
- La segona columna inclou les dades obtingudes a les quadrícules EG02 i DG92. El 

conjunt inclou la totalitat del terme municipal de Sant Feliu, però també part dels 
termes de Santa Cristina d’Aro, Llagostera i Tossa de Mar. 

 
 

Figura 4.2.1. Quadrícules UTM 10x10 que afecten al municipi de Sant Feliu 
de Guíxols 

 

La imatge permet entendre les desviacions derivades de l’ús de quadrícules UTM de 10x10 km. Si 
solament considerem la quadrícula EG02, no incloem algunes espècies que poden estar representades 
al sector occidental del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols, i en canvi, podem estar afegint 
espècies dels municipis veïns. Si considerem les quadrícules DG92 i EG02 estem incloent totes les 
espècies de Sant Feliu, però també moltes altres espècies d’un territori molt més extens. Les diferències 
de considerar un o altre model queden evidenciades a la Taula 4.2.1. 
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Taula 4.2.1 Nombre d’espècies d’alguns taxons a Sant Feliu de Guíxols 
 

Nombre d’espècies Taxó 
EG02 EG02/DG92 

Plantes amb flor 436 1.086 
Fongs 18 277 
Amfibis 8 10 
Rèptils 12 13 
Aus 55 80 
Mamífers 12 25 

 

Font: Banc de dades de biodivers a  DMA. Número mínim a partir de 
citacions de diferents autors 

it t,

 
 
a) Flora 
 
En aquest apartat destacarem les espècies de la flora de Sant Feliu de Guíxols més 
interessants, sense entrar en detall en totes les espècies presents (aquesta informació 
es pot consultar en estudis ja existents i que es citen a la bibliografia o en bases de 
dades disponibles a internet). Aquestes espècies es presenten en forma de taula. 
 
 

Taula 4.2.2. Espècies destacades de la flora de Sant Feliu de Guíxols 
 

Espècie PEIN1 Annex 
IV2 Observacions 

Sphagnum subnitens X  Molsa que a Sant Feliu ocupa els indrets més humits. 
No s’ha localitzat en temps recents 

Osmunda regalis 
(falguera reial) X X Falguera que es localitza als racons més humits i 

ombrívols de Cadiretes 
Drosera rotundifolia 
(herba de la gota) X X Planta carnívora de prats humits montans que es 

troba en llocs humits de Cadiretes 

Genista linifolia X X Espècie endèmica del Massís de Cadiretes, comuna a 
Sant Feliu 

Iberis linifolia  
(viudeta) X X Endemisme de les brolles del nord-est de Catalunya 

que a Sant Feliu trobem al litoral 

Spiranthes aestivalis  X 
Orquídia que es troba en llocs humits de Cadiretes 
(especialment a la riera de les Comes i la font del 
Duro) 

Euphorbia dendroides 
(lleterassa arbòria)   S’observa a la línia litoral 

Ilex aquifolium  
(grèvol)   

Espècie protegida a Catalunya (Ordre de 5 de 
novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la 
flora autòctona amenaçada a Catalunya, DOGC núm. 
516 de 27.2.1985). Trobem exemplars de grans 
dimensions a la riera de les Comes 

Laurus nobilis  
(llor)   

Espècie que forma boscos (lloredes) en zones molt 
humides (com la costa cantàbrica). A Sant Feliu 
trobem exemplars aïllats a la riera de les Comes 

Limonium sp.   Espècies característiques del front litoral rocós de Sant 
Feliu, i que inclouen diferents endemismes 

 

1 Espècie protegida pel Pla d’Espais d’Interès Natural de la Generalitat de Catalunya, o bé que es troba en situació 
d’amenaça o especial vulnerabilitat. 
2 Espècie inclosa en l’Annex IV de la Directiva Hàbitats 
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De la informació aportada per la taula anterior cal destacar l’interès que per a la flora 
de Sant Feliu de Guíxols tenen dos ambients concrets, i que són: 
 
- Els ambients humits associats al pas de la riera de les Comes. 
 
- Els ambients associats al front litoral rocós de la Costa Brava. 
 
Finalment, cal destacar que el Departament de Medi Ambient no té identificat cap 
arbre monumental al terme municipal de Sant Feliu. Sí que hem trobat dos exemplars 
catalogats com d’interès comarcal. Es tracta de dos suros (Quercus suber), els suros 
del Molí d’en Blanc. 
 
 
b) Fauna3 

 
No s’ha pogut disposar d’estudis exhaustius de la fauna de Sant Feliu de Guíxols, per la 
qual cosa la informació que aquí es presenta correspon a estudis sectorials identificats, 
a consultes de les bases de dades existents, i a entrevistes efectuades a diferents 
persones coneixedores del territori. Els principals aspectes a destacar de la fauna del 
municipi són: 
 
- De la fauna invertebrada solament s’han pogut identificar estudis específics 

sobre els lepidòpters de la zona. Destaca la presència d’Eurodryas aurinia, 
protegida a tota Europa, malgrat que les poblacions del Mediterrani es troben en 
bona situació. Pel que fa a la processionària del pi (Thaumetopaea pityocampa) els 
seus efectes negatius no afecten d’una manera especial a les pinedes del terme 
municipal. Finalment, es desconeixen els efectes de la presència de l’eruga peluda 
del suro (Lymanttria dispar) la larva de la qual és una defoliadora dels suros.  
 
També podem citar la presència de Campomotus pilicornis, una formiga endèmica 
de la Península Ibèrica.  
 
Finalment, cal dir que fins l’any 1.997 s’havia detectat cranc de riu autòcton 
(Austrpotamobius pallipes) a les principals rieres de la zona, una espècie en 
regressió a Catalunya però que, actualment, a Sant Feliu sembla haver estat 
desplaçada per l’espècie americana (Procambarus clarkii). 

 
- No s’ha pogut disposar d’estudis exhaustius sobre els peixos d’aigua dolça de 

Sant Feliu. La informació disponible indica que, a les rieres de les Comes i de Sant 
Amanç, les úniques que mantenen aigua durant tot l’any, s’hi troben la bagra 
(Leuciscus cephalus) i el barb de muntanya (Barbus meridionalis), i potser també 
l’espinós (Gasterosteus aculeatus) fet que, en cas de confirmar-se, seria molt 
interessant, ja que es tracta d’una espècie molt poc localitzada i en clara regressió 
a Catalunya. Lamentablement, sembla ser que també es confirma la presència de 
la gambúsia (Gambusia sp.) una espècie al·lòctona que acostuma a portar 
problemes sobre les espècies autòctones i, fins i tot, sobre el conjunt de 
l’ecosistema. 

 

                                            
3 Cal agrair les dades aportades pels membres del GRUP DE NATURA STERNA, especialment en 
Jaume Ramot Garcia i en Carles Álvarez Cruz. 
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- La possible presència, al terme municipal, de fins a 10 espècies d’amfibis, 3 
urodels i 7 anurs (Associació de Naturalistes de Girona, 1998) és una mostra de la 
gran importància del territori per a aquest grup. A banda d’algunes espècies noves 
identificades en els darrers anys als Pirineus, a Catalunya s’han catalogat 14 
espècies d’amfibis (Llorente i altres, 1995), cosa que implica que a Sant Feliu hi 
trobem el 70% de les espècies catalanes. Solament hi manquen les espècies 
pròpies de muntanya, com el tritó pirinenc (Euproctus asper) i la granota roja 
(Rana temporaria), i les de caire més termòfil, com l’ofegabous (Pleurodeles waltl). 
Destaca la presència de tritó palmat (Triturus helveticus), del tritó verd (Triturus 
marmoratus) i de la granota pintada (Discoglossus pictus).  

 
El manteniment de zones amb aigua de qualitat (cursos fluvials, basses, pous, 
fonts i fins i tot ) és necessari per a la conservació d’aquestes espècies. Aquesta 
situació porta a la necessitat d’establir normes d’ordenació i regulació que 
permetin la preservació dels hàbitats dels amfibis. Així, l’ús i la gestió de rius, 
torrents, recs, basses i fonts ha de considerar-se d’especial importància en aquest 
Pla especial. 

 
- A Sant Feliu s’han identificat 13 espècies de rèptils, 7 sauris i 6 ofidis (Associació 

de Naturalistes de Girona, 1998). En general, es tracta d’espècies mediterrànies 
típiques. Destaca la presència del dragó rosat (Hemidactylus turcinus) que a 
Catalunya es distribueix solament prop del litoral; i de la serp llisa meridional 
(Coronella girondica) habitant d’ambients força humits.  

 
- Entre les aus, cal destacar les comunitats forestals dels boscos de Cadiretes, amb 

comunitats ben constituïdes. Sense que representin exemples d’especial 
rellevància, podem citar la presència d’alguns rapinyaires, com l’aligot (Buteo 
buteo) o l’esparver (Accipiter nisus), el força abundant gamarús (Strix aluco), el 
xot (Otus scops) o el duc (Bubo bubo), relativament freqüent al municipi, i que 
arriba a nidificar en penya-segats marins, a més de les poblacions associades als 
afloraments rocosos de l’Ardenya. Caldrà veure, però, com ha afectat a aquestes 
comunitats l’incendi de l’hivern del 2.002 al 2.003 que va afectar al sector 
occidental del terme municipal. 

 
Menció especial mereix la fauna associada als penya-segats litorals, ja que la seva 
difícil accessibilitat facilita la nidificació d’espècies poc freqüents. A banda del ja 
esmentat duc, hi trobem el falcó pelegrí (Falco peregrinus), la merla blava 
(Monticola solitarius) i, fins i tot, el corb marí emplomallat (Phalacrocorax 
aristotelis) en un dels pocs punts de cria coneguts a Catalunya. 

 
En canvi, les espècies associades als ambients antròpics, com les masies i els 
camps de conreu, es troben en franca regressió a Sant Feliu, per la regressió que 
pateixen aquests ambients. Cal destacar, però, la nidificació de l’oreneta cua 
rogenca (Hirundo daurica) als túnels de la carretera de Sant Feliu a Tossa, la 
primera comprovada a Catalunya i que es manté en l’actualitat. 

  
- Pel que fa referència als mamífers, tampoc es tracta d’un grup amb 

representants molt interessants a Sant Feliu, degut en bona part a l’excessiva 
freqüentació de bona part del territori. Podem destacar l’interès dels penya-segats 
costaners per a diverses espècies de quiròpters, que crien o hivernen a les coves 
existents, com el rat-penat de Schreibers (Miniopterus schreibersi) i el de ferradura 
mediterrani (Miniopterus euryale). Als boscos de Cadiretes trobem comunitats de 
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mamífers ben estructurades, fins i tot amb una certa abundància de carnívors, 
entre els quals destaca la cita de visó americà (Mustela vison) a la zona de la cala 
dels Frares, a primera línia de costa. 

4.3. Estructura del paisatge: matrius, retalls i corredors 
 
Com a complement de l’anàlisi dels ecosistemes i les espècies, resulta oportú fer un breu 
esment a l’estructura del paisatge de Sant Feliu de Guíxols. L’anàlisi del paisatge en 
relació als processos ecològics del territori (ecologia del paisatge) facilita la lectura de les 
funcions del territori com a hàbitat per a comunitats animals i vegetals; conducte per 
a plantes, animals, aigua, sediments, nutrients i compostos químics; barrera per 
impedir el moviment; filtre, i d’aquesta manera permetre el pas d’alguns elements o 
éssers i inhibir el d’altres; font per a animals o plantes que es mouen a d’altres parts 
del paisatge; embornal per retenir sediments, toxines o nutrients. 
 
El model de matriu-retall-corredor identifica els tres tipus d’elements que componen el 
mosaic del territori. A Sant Feliu de Guíxols aquests elements es concreten en:  
 
• Matriu. És l’element dominant del paisatge. Al terme municipal de Sant Feliu de 

Guíxols apareixen dues matrius: una de forestal, que es situa a ponent i correspon al 
massís de Cadiretes o l’Ardenya; i una matriu urbana, que es situa a llevant del terme 
municipal.  

 
• Retall. Pel contrari, els retalls són habitats o usos diferents dins de la matriu que els 

envolta, i que sovint tenen el valor d’incrementar la biodiversitat de l’àrea. A la zona 
de l’Ardenya els retalls són escassos, i responen a dues tipologies bàsiques: 

 
- Retalls petits i de formes allargades, majoritàriament de caràcter agrícola 

(conreus, erms o prats). Destaquen els de la zona de can Duro o la Divina 
Pastora. 

 
- Retalls de grans dimensions amb usos dels sòl similar als anteriors, com els de 

can Gafarrot, can Rotllan, Camp d’en Ralet, etc. Altres grans retalls 
corresponen a les zones de roquissar i a urbanitzacions.  

 
La matriu urbana també té petits retalls, que en aquest cas correspon a les diverses 
zones verdes presents. Ara bé, dins aquesta matriu destaca el retall que suposa la 
zona de les Bateries, ja que es tracta d’un espai de grans dimensions, de caràcter 
forestal, que esdevé un veritable pulmó verd dins la trama urbana de Sant Feliu de 
Guíxols. Com a retalls més petits i liniars trobem les restes de bosc de ribera que 
conformen la riera de les Comes i la de Sant Amanç; i els trams litorals formats per 
penya-segats i platges.  

 
• Corredor. És un tipus particular de retall, de caràcter lineal i longitud més o menys 

gran. La vegetació de ribera, que acompanya el curs dels rius, forma els únics 
corredors destacables del paisatge de Sant Feliu de Guíxols, especialment visibles al 
llarg de la riera de les Comes i en alguns trams de la riera de Sant Amanç. Altrament, 
cal també destacar com a corredors la vegetació ubicada entre els diferents camps de 
cultiu, que si bé només permeten el moviment d’invertebrats i de petits mamífers, són 
molt importants des del punt de vista estètic i ambiental, ja que també desenvolupen 
la funció d’amortir els efectes negatius de les pràctiques agrícoles sobre el medi 
(retenció de la humitat ambiental, filtració de productes químics per millorar la 
producció agrícola, retenció dels nutrients del sòl...).   
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Un manteniment proporcional d’aquests elements distintius del mosaic del paisatge de 
Sant Feliu de Guíxols pot assegurar els processos ecològics bàsics. Tanmateix, la 
restauració del paisatge, tendint a augmentar el nombre de retalls i de corredors, sempre 
que no sigui en àrees de matriu d’elevat valor ecològic, facilitarà i millorarà encara més 
aquests processos ecològics. 
 
Altres aspectes a ressaltar en relació a l’ecologia del paisatge a Sant Feliu de Guíxols són: 
 
• La importància de l’espai que queda entre la zona urbana i el massís de Cadiretes, ja 

que és una zona de contacte entre dos ambients molt diferents, i desenvolupa la 
funció de zona d’amortiment o tampó. A més, es tracta de l’única zona del municipi 
ocupada per conreus, i per tant, manté una gran diversitat.  

 
• Més enllà dels corredors físics del mosaic territorial, dels quals hem parlar 

anteriorment, existeixen les anomenades connexions ecològiques i paisatgístiques, 
que poden ser territoris més amplis, amb la mateixa funció de connectar i facilitar 
els fluxos ecològics, però sense tenir uns límits tan definits.  

 
En aquest sentit, l’ordenació del sòl no urbanitzable al terme municipal de Sant 
Feliu de Guíxols és prou important, perquè determinarà les possibilitats de 
connectar paisatgísticament el nucli més important del massís de Cadiretes amb els 
sectors d’aquest mateix espai del PEIN que es troben separats del nucli principal 
(cala de l’Ametller- cala Ventosa - cala del Molí) i els espais natural que romanen 
lliures a primera línia del litoral de la Costa Brava. Així, donades les característiques 
urbanes de la zona (el nucli de Sant Feliu de Guíxols es situa a la línia litoral del 
municipi cap a la banda de llevant, i s’escampa en forma de taca d’oli cap a la zona 
de Platja d’Aro i cap al massís de Cadiretes) aquests tipus de connectors haurien, 
en primer lloc, d’evitar la fusió o el continu de les agrupacions urbanes; en segon 
lloc, mantenir la connectivitat entre els espais del PEIN i els espais verds lliures a 
primera línia del litoral; i en tercer lloc, alliberar els espais protegits de les pressions 
urbanes. 

 
La primera i tercera funció són relativament fàcils de desenvolupar, ja que el 
manteniment dels espais agrícoles i/o forestals situats entre la zona forestal i la 
matriu urbana ja permetrà desenvolupar la funció de zona tampó i mantenir una 
certa continuïtat natural i ecològica. En canvi, la segona funció és de difícil 
aplicació, ja que apareix el nucli urbà de Sant Feliu i trenca qualsevol continuïtat i 
homogeneïtat d’usos del sòl entre l’espai més gran del PEIN i el sector de cala de 
l’Ametller - cala Ventosa - cala del Molí i els altres espais lliures de primera línia del 
litoral. D’aquesta manera, si no es garanteix, mitjançant una correcta regulació 
urbanística, el manteniment dels petits retalls forestals presents a la matriu urbana 
(com és el cas de les Bateries) o la creació de vies urbanes permeables, aquesta 
connectivitat serà pràcticament nul·la.  
 
Seguint aquest model, les connexions paisatgístiques i ecològiques al municipi de 
Sant Feliu de Guíxols han de passar per aquestes zones (vegeu plànol I11): 

 
- Al sector central, la conservació i el manteniment de les zones agrícoles és de 

màxima importància, ja que permeten una doble funció molt interessant des del 
punt de vista de l’ecologia del paisatge: evitar un contacte directe entre els 
processos urbanístics generats pel nucli urbà de Sant Feliu de Guíxols (inclòs el 
sector industrial de Bujonis i la urbanització de Sant Amanç) i l’espai forestal del 
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Massís de Cadiretes, inclòs dins el PEIN; i assegurar uns nivells de biodiversitat a 
escala municipal importants, ja que la diversitat d’ambients també serà 
important.  

 
Aquestes zones agrícoles, però, estan subjectes a diferents impactes que posen 
en perill la seva doble funcionalitat. En aquest sentit, destaca l’abandó de les 
activitats agrícoles, amb el conseqüent empobriment de la diversitat d’usos del 
sòl i l’homogeneïtzació dels paisatges (hi haurà un predomini d’ambients 
naturals tancats), com també la pèrdua d’una activitat econòmica rica 
culturalment i cada vegada més rara en espais litorals turístics, com és la Costa 
Brava.    

 
- Al sector oriental, la continuïtat paisatgística entre l’espai del PEIN de Cadiretes i 

el sector (cala de l’Ametller-cala Ventosa-cala del Molí), passaria pel 
manteniment de l’espai natural de les Bateries i la zona agroforestal del Mas 
Trempat-Turó d’en Ribas-Puig del Remei, on destaquen diferents retalls 
forestals, que, tot i no estar físicament units, sí que poden contribuir a millorar 
la connectivitat entre els dos espais que conformen el PEIN del massís de 
Cadiretes. Entre aquestes taques forestals destaquen els boscos d’en de la zona 
de les Bateries o els de Cubells. 

 
• Un altre element d’interès connector entre els diferents ambients naturals del municipi 

de Sant Feliu de Guíxols està formada per la xarxa hidrològica existent. En aquest 
sentit, el fet que el municipi de Sant Feliu inclogui una part del massís de Cadiretes 
provoca l’existència d’un gran nombre de rius, recs, torrents i rieres que, 
independentment del seu estat de conservació, faciliten la connexió entre l’ambient 
forestal montà i l’ambient agrícola, i entre aquests espais i altres espais que pertanyen 
a ambients molt diferents, com els del litoral. 

 
La connexió més clara la formen la riera de Sant Amanç i la riera de les Comes, que 
baixen del massís de Cadiretes, tot prenent direcció oest-est, i que alberguen 
poblacions d’amfibis molt interessants. Cal dir, però, que moltes vegades l’estat 
d’aquest cursos d’aigua és dolent, i la vegetació de ribera es troba substituïda per 
zones de conreu o urbanes, fet que comporta la pèrdua del caràcter sistèmic d’aquest 
ambients fluvials i, per tant, de bona part de les seves funcions de connectivitat. 
 
Es també rellevant el fet que les rieres esmentades desemboquen al nucli urbà de 
Sant Feliu de Guíxols. Aquest fet condiciona força la connectivitat, ja que disminueix la 
permeabilitat en haver-hi trams canalitzats. Així, seria molt interessant la possibilitat 
de crear un parc fluvial en el tram de les rieres de les Comes i de Sant Amanç quan 
passen pel nucli urbà, ja que l’artificialització no seria tant sobtada i permetria 
revaloritzar socialment aquest espai.  
 

• Per últim, un altre eix connector el formen les diferents tanques arbustives i els 
marges entre cultius presents a les àrees de conreus. El paper d’aquest tipus de 
connector, si bé només permet el pas d’invertebrats i petits mamífers, és molt 
important, ja que, juntament amb el sistema fluvial, les basses i els diferents retalls 
forestals de la plana agrícola, poden permetre les interaccions entre els diferents 
elements dels sistemes naturals. Per tant, i sense que existeixi un corredor continu, 
el conjunt format per aquests elements pot funcionar com un sistema de passeres 
amb una certa permeabilitat per a la fauna. 
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4.4. Diagnosi i recomanacions sobre els sistemes biològics i 
el paisatge.  

 
Aquest apartat es presenta com un resum del conjunt del capítol dedicat als elements 
biològics i paisatgístics de Sant Feliu de Guíxols, i també com una breu introducció de 
cara a ordenar el SNU del municipi, tot tenint en consideració els valors naturals que 
aquest sòl inclou. 
 
Els punts a considerar són els següents: 
 

• Pel que fa als hàbitats presents, cal destacar quatre zones de Sant Feliu de 
Guíxols com les que presenten més interès: 

 
- Els boscos de suros de Cadiretes, ja que es tracta d’un hàbitat inclòs a la 

Directiva Hàbitats i ben desenvolupat a la zona. 
 
- Els ambients de ribera associats a les rieres de les Comes (especialment) i 

de can Bujonis o Sant Amanç. 
 

- Els ambients litorals, especialment els penya-segats rocosos. 
 

- L’interès d’un espai tan concret i específic, pel seu entorn urbà, com és el 
Puig de les Bateries. 

 
• De la vegetació del terme municipal destaquen espècies associades a dos tipus 

d’ambients diferents, que són: 
 

- Les fondalades més ombrívoles i frescals de les rieres de les Comes i Sant 
Amanç, on trobem espècies poc freqüents al municipi: la falguera reial 
(Osmunda regalis); el llor (Laurus nobilis); l’orquídia Spiranthes aestivalis; 
l’herba de gota (Drosera rotundifolia); el grèvol (Ilex aquifolium); etc. 

 
- Els penya-segats litorals rocosos, on trobem diverses espècies de limòniums 

endèmics, a més de la lleterassa arbòria (Euphorbia dendroides). 
 
• En relació amb la fauna, cal destacar els aspectes següents: 
 

- El principal, la fauna associada als penya-segats rocosos marins, els quals, 
per la seva difícil accessibilitat, són refugi de diverses espècies de 
quiròpters i aus difícils de detectar en altres parts del territori. Entre els 
primers destaquen el rat-penat de Schreibers (Miniopterus schreibersi) i el 
de ferradura mediterrani (Miniopterus euryale); i entre els segons el falcó 
pelegrí (Falco peregrinus), la merla blava (Monticola solitarius), el duc 
(Bubo bubo) i el corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis). 

 
- D’altra banda, cal recordar la riquesa faunística dins del món dels amfibis, 

amb 10 espècies detectades a Sant Feliu de Guíxols o zones properes, cosa 
que posa en evidència l’interès dels diferents ambients aquàtics del 
municipi. 
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La resta del territori està dominada per espècies típicament forestals, que es troben 
ben representades als boscos de pins i suros de Cadiretes, amb abundància d’ocells 
i, en menor grau, de mamífers. 

 
• Pel que fa al paisatge, cal ressaltar especialment els aspectes següents: 
 

- L’interès de conservar les zones encara no urbanitzades de la façana 
marítima rocosa de Sant Feliu, l’anomenada Costa Brava. 

 
- La importància que té en el paisatge del conjunt del municipi la franja 

agrícola que trobem entre el nucli urbà i els boscos de Cadiretes. Aquest 
paisatge, de poca extensió per l’abandonament de les activitats agrícoles i 
el creixement urbanístic, presenta el valor d’incrementar la biodiversitat del 
territori (especialment on hi ha un mosaic agroforestal en equilibri), i de 
funcionar com a tampó per amortir els possibles efectes negatius derivats 
de la pressió urbanística de la plana cap als boscos del Massís de Cadiretes. 
La poca extensió d’aquest paisatge, la pressió a què està sotmès i la seva 
importància ecològica fan que hagi de ser un dels punts especialment 
importants a considerar en el Pla especial. 

 
D’altra banda, sobre tots aquests valors naturals del terme municipal de Sant Feliu de 
Guíxols hi plana l’amenaça de tot un seguit d’impactes que a continuació s’esmenten, 
de cara a considerar-los a l’hora de redactar la regulació del sòl no urbanitzable del 
municipi. 
 
• Limitacions del territori. Ja fa anys que, quan es parla de recursos naturals 

limitats, els coneixedors del tema inclouen, entre els recursos més importants, el 
territori. En el cas de Sant Feliu de Guíxols la situació és evident. Pràcticament 
totes les zones planeres del terme municipal es troben urbanitzades o estan en 
procés de ser-ho, amb la qual cosa arribem a un punt que presenta dos 
condicionants importants: 

 
- Pèrdua dels paisatges, hàbitats i espècies que abans trobàvem a les zones 

planeres del terme municipal (formacions de dunes, estanys litorals...). 
 

- Limitacions en les necessitats de creixement urbanístic del municipi. Per on 
podem créixer? pot ser una pregunta de difícil resposta en els propers anys a 
Sant Feliu, amb la consideració que bona part del territori ja urbanitzat està 
ocupat per infrastructures i edificacions que s’utilitzen uns pocs mesos l’any 
(apartaments, segones residències, càmpings, etc.). 

 
Davant d’aquesta situació, el creixement futur de Sant Feliu s’ha de planificar 
de manera molt acurada, aplicant un principi de prudència per executar 
solament aquells creixements que siguin realment necessaris i justificats. 
Recollint el propi articulat de la Llei 2/2002 d’urbanisme quan cita en el seu 
article 3: “El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització 
racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de 
creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, 
arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les 
generacions presents i futures” i “El desenvolupament urbanístic sostenible, 
atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també la configuració de models 
d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió 
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social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la 
preservació i millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i 
consolidin un model de territori globalment eficient”.  
 
 
 
En aquest sentit, des d’aquest document de diagnosi es poden aportar un 
seguit de recomanacions per a possibles creixements de futur de Sant Feliu de 
Guíxols, que haurien de seguir aquest ordre de prioritat: 
 
1. En primer lloc, desenvolupar totes les possibilitats que té el nucli urbà de 

créixer cap endins, o sigui, aprofitant aquells espais lliures disponibles  
actualment (solars abandonats...) o creant-ne de nous allà on es detecti 
aquesta possibilitat (reurbanització d’espais ocupats per habitatges antics 
actualment no ocupats, antigues fàbriques abandonades, reconversió de 
zones d’apartaments a primeres residències, etc.). 

 
2. En segon lloc, cal desenvolupar correctament aquells espais ja previstos 

com a urbanitzables pel planejament vigent però no construïts, evitant, 
però, l’aparició de noves àrees de baixa densitat d’habitatges o 
d’apartaments. En aquest sentit, el creixement de la zona del Poblenou 
ofereix bones perspectives, així com alguns espais ubicats a l’oest del Puig 
de les Bateries. 

 
3. Finalment, i dins el marc de l’elaboració del POUM de Sant Feliu de Guíxols,   

en cas que s’opti per a la urbanització de terrenys inclosos pel planejament 
vigent en el Sòl No Urbanitzable, es proposa considerar aquests criteris 
bàsics: 

 
− Es treballarà amb zones a tocar del nucli urbà principal, per evitar la 

dispersió urbana i la necessitat de grans actuacions de subministrament 
dels serveis bàsics: llum, aigua, recollida d’escombraries, etc. 

 
− S’evitarà l’afectació de zones d’especial valor natural i/o paisatgístic 

identificades en aquest estudi, i especialment els terrenys associats a les 
rieres de Sant Amanç i de les Comes. 

 
− Caldrà assegurar el manteniment de la connectivitat ecològica de la 

zona del Puig de les Bateries cap al nord, evitant la urbanització dels 
terrenys agrícoles i ubicats a l’oest de la urbanització del Vilar d’Aro. 

 
A partir d’aquests criteris i de la realitat territorial de Sant Feliu, les zones 
susceptibles de creixement s’entreveuen com a mínimes, i sempre caldrà 
analitzar amb molt de detall el procés i, si s’escau, el model urbanístic a 
desenvolupar-hi.  
 
Els terrenys que es plantegen com a menys inapropiats per el creixement 
urbanístic són: 
 
− La zona agrícola ubicada entre (s’utilitza la nomenclatura del 

planejament vigent en el moment de redactar-se l’estudi): al nord, el 
SUP-6 (Bujonis industrial sud) i el SUNP-2 Balmanya (actualment ocupat 
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pel Càmping Balmanya); a l’est, el nucli urbà i el SUNP-6 (Gaziel); i a 
l’oest i al sud, els terrenys associats al pas de la riera de Bujonis o de 
Sant Amanç. 

 
− El polígon agrícola residual ubicat a la zona de Vilartagues, a l’oest del 

Puig de les Bateries, rodejat en la seva totalitat per Sòl Urbanitzable. 
 
− El terreny classificat com a forestal ubicat a l’oest de la carretera de 

Girona, a la sortida del municipi, entre la carretera i la urbanització del 
Mas Trempat. 

 
− L’espai qualificat com a agrícola pel planejament vigent, però que 

actualment és una esplanada a l’est de la carretera de Girona a l’entrada 
al terme municipal, proper a la zona de la deixalleria, i on s’ubiquen, 
habitualment, els circs que visiten el municipi. 

 
• Desaparició de les activitats agrícoles. Ja hem comentat anteriorment la 

importància de l’ús agrícola del sòl a Sant Feliu de Guíxols (increment de la 
biodiversitat, minimització dels impactes sobre el medi forestal...), i la situació 
negativa que pateix actualment aquesta activitat al municipi (abandonament 
progressiu de les explotacions agrícoles i ocupació per a usos urbans). Per tot això, 
el Pla especial del SNU haurà de tenir especial cura en afavorir el manteniment de 
les darreres activitats agrícoles de Sant Feliu de Guíxols. 

 
• Incendis forestals. Es tracta d’un impacte que sovint afecta a les masses 

forestals de Sant Feliu, afavorit per diversos factors: clima mediterrani, bosc dens, 
urbanitzacions en medi forestal, vents forts, excessiva freqüentació d’algunes 
zones, trànsit motoritzat per pistes forestals... 

 
• Freqüentació recreativa. L’excessiva freqüentació recreativa, si més no durant 

alguns mesos de l’any (els estivals) és un impacte que afecta a dos dels ambients 
naturals més destacats de Sant Feliu de Guíxols. D’una banda, els boscos de 
l’Ardenya estan solcats per una gran quantitat de pistes forestals i camins que 
faciliten l’accés dels visitants a molts dels seus racons, amb l’impacte associat que 
això pot comportar: molèsties a la fauna, abandonament de deixalles, risc 
d’incendis, erosió dels camins... De l’altra, el front litoral del municipi pateix un 
impacte similar, i fins i tot les cales més amagades són avui en dia accessibles a 
una bona quantitat de visitants que hi arriben via marina. 

 
• Urbanitzacions forestals i litorals. A més de l’impacte relacionat amb els 

incendis forestals mencionat al punt anterior, les urbanitzacions de Sant Feliu de 
Guíxols representen un elevat impacte paisatgístic, ja que es situen en zones 
d’elevat valor estètic, enmig dels boscos de Cadiretes o al capdamunt de penya-
segats litorals. 

 
• La Ronda de Ponent. Aquest projecte, aprovat però no executat quan es 

redactava aquest estudi, obre la possibilitat d’un cert impacte sobre les zones 
agrícoles periurbanes del sector occidental del nucli de Sant Feliu, no solament per 
la pròpia infrastructura sinó, especialment, pel creixement urbanístic que pot portar 
associat si no es regula correctament. L’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en el 
marc de la redacció del POUM, té previst traslladar l’edificabilitat del Pla parcial de 
Bujonis residencial en d’altres espais de menor impacte, i agrupar el conjunt de les 
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zones verdes, no edificades, a l’oest de la ronda. Per altra banda, la major 
proximitat al nucli urbà del nou traçat d’aquesta infrastructura, en comparació al 
traçat original contemplat en el PGOU que plantejava una ronda més externa, és 
un aspecte que es valora positiu per a la conservació dels valors paisatgístics de la 
riera de les Comes. 

 
• La Ronda Nord. El planejament urbanístic vigent  també contempla la concreció 

d’una ronda nord que connecti el sector de Poblenou amb la urbanització de Mas 
Toi, i permeti la connexió amb la carretera de Castell d’Aro a S’Agaró 

 
• Antenes de ràdio i telefonia mòbil. Dins el terme municipal de Sant Feliu de 

Guíxols apareixen antenes de telefonia, especialment visibles (i per tant, amb un 
cert impacte paisatgístic), al Puig Gros, a 325 m. d’alçada i enmig de la zona 
forestal de l’oest del terme municipal. 

 
• Línies elèctriques. Les línies elèctriques no són especialment abundants a Sant 

Feliu. Solament en trobem a la part central septentrional del terme municipal. El 
principal problema és que travessen una zona forestal de Cadiretes, amb la qual 
cosa porten associat un cert risc d’incendi forestal. 

 
• Parcs eòlics. A Sant Feliu de Guíxols no hi ha instal·lacions de producció d’energia 

eòlica, i es considera que la possibilitat que n’apareguin no és molt elevada ja que, 
malgrat que les condicions de vent puguin ser favorables, els turons i les carenes 
més enlairats del municipi estan inclosos dins de les àrees definides pel Mapa eòlic 
de Catalunya on la implantació d’aquest tipus d’infrastructures està condicionada al 
resultat favorable d’una Declaració d’impacte ambiental. 

 
• Plantacions arbòries. A Sant Feliu, i especialment a les muntanyes de Cadiretes, 

hi trobem restes d’antigues plantacions arbòries artificials, especialment de pi 
pinyoner (Pinus pinea) i pi pinastre (Pinus pinaster) que en el seu moment es van 
dedicar a la producció de pinyons i fusta. Avui, aquestes plantacions ja no 
s’exploten, i en molts casos ha donat lloc a pinedes amb arbres de dimensions 
considerables. El principal problema associat a aquestes pinedes és que es tracta 
d’espècies piròfites, que acostumen a facilitar l’aparició i propagació d’incendis 
forestals. 

 
• Introducció d’espècies al·lòctones. Es tracta d’un problema associat a aquelles 

zones on hi ha cases amb jardí o verd urbà, on sovint s’utilitzen, amb finalitats 
ornamentals, espècies vegetals al·lòctones que s’acaben escampant de manera 
natural. Sense que a Sant Feliu es tracti d’un problema greu, sí que s’ha detectat 
l’aparició, en el medi natural, d’espècies com l’acàcia (Robinia pseudoacacia) i 
d’altres. 
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5. L’empremta humana en el paisatge rural 
 
 
5.1. Patrimoni històric i arquitectònic 

 
L’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols disposa d’un Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic i Elements d’Interès Històric i Artístic aprovat en forma de Pla 
especial l’any 2.000. Aquest document incorpora 238 elements, la majoria ubicats en 
sòl urbà, repartits en les següents categories (vegeu també el plànol I12): 
 

- 194 edificis i elements (cases, ermites, safareigs, fonts, molins i altres). 
- 16 àmbits d’interès, que corresponen a fronts de façana de diversos carrers. 
- 28 àrees d’expectativa arqueològica i jaciments. 

 
A més del llistat d’elements, el Pla especial incorpora la normativa de protecció 
corresponent, per la qual cosa, en el cas dels elements ubicats en sòl no urbanitzable, 
la normativa associada al Pla especial del sòl no urbanitzable al qual pertany aquest 
estudi solament serà d’aplicació, en elements incorporats al Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic, quan suposi un grau de protecció superior a la ja existent. 
 
 
5.2. El poblament del territori: habitatge i xarxa d’accessos 
 
 
5.2.1. La distribució del poblament 
 
El poblament actual de Sant Feliu de Guíxols es distribueix, d’una manera força 
definida, en aquests categories: 
 
 
a) Nuclis urbans 
 
És on es concentra el gruix de la població, i també dels visitants estivals. Actualment, 
podem identificar dues grans unitats urbanes (el nucli de Sant Feliu i el de Sant Pol) 
malgrat que, en realitat, podríem estar parlant perfectament d’una única gran unitat, ja 
que el creixement urbanístic associat a la carretera de Sant Feliu a Palamós ha acabat 
unint físicament els dos nuclis. 
 
En qualsevol cas, i a nivell funcional, hi ha una diferència important entre els dos nuclis 
urbans. Així, mentre que Sant Feliu correspon al nucli històric, i és on trobem la major 
part de la població resident del municipi (malgrat que també hi ha una presència 
important d’infrastructures ocupades temporalment, com càmpings i apartaments); 
Sant Pol és, fonamentalment, un destí d’estiueig de recent aparició, hi dominen les 
infrastructures de vacances que solament estan ocupades uns mesos l’any, i el 
percentatge de població resident és molt més baix.  
 
Aquests territoris clarament urbans queden fora de l’àmbit d’actuació d’aquest Pla 
especial. 
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b) Urbanitzacions (de mar i de muntanya) 
 
Malgrat que les urbanitzacions no entren dins l’àmbit del Pla especial, la seva 
importància en la vertebració del territori de Sant Feliu de Guíxols i el seu impacte 
sobre el medi i el paisatge fan que s’hagi considerat interessant destacar-les en 
aquesta part descriptiva. 
 
En general, les urbanitzacions aparegudes a Sant Feliu s’han de considerar com a 
àrees d’antiga invasió del sòl no urbanitzable per a usos residencials, permanents o 
temporals, que poden presentar un fort impacte en el territori i el paisatge. Aquesta 
consideració general, però, a Sant Feliu de Guíxols presenta dues vessants força 
diferenciats. 
 
- D’una banda, hi ha urbanitzacions que, avui en dia, presenten una certa coherència 

urbana, per la seva proximitat, de vegades continuïtat, amb el nucli de Sant Feliu i 
Sant Pol. A Sant Feliu aquesta situació es dóna, per exemple, en l’antiga 
urbanització de les Bateries, avui integrada en el nucli urbà. 

 
- D’altra banda, hi ha casos en els quals les urbanitzacions suposen un impacte més o 

menys evident sobre l’entorn que caldria regular per evitar que vagi a més, ja que 
una possible continuïtat urbanística cap als nuclis de Sant Feliu o Sant Pol podria 
suposar impactes ambientals importants, especialment pel que fa a l’efecte barrera 
sobre la continuïtat ecològica i paisatgística, però també, en el cas de les 
urbanitzacions ubicades en medi forestal, pel risc d’incendi forestal que, a més de 
les conseqüències ecològiques que suposa, podria posar en perill la seguretat de les 
persones que viuen en aquestes urbanitzacions. És el cas, en diferent mesura, de: 

 
- La urbanització la Casa Nova, a l’interior del massís de Cadiretes, en una 

zona clarament forestal i de fort pendent, separada del nucli urbà principal i 
amb un impacte paisatgístic i un risc d’incendi evidents. 

 
- La urbanització Punta Brava, al sud-oest del nucli urbà i ubicada sobre els 

penya-segats rocosos litorals. De nou l’impacte paisatgístic és evident. 
 

- En menor mesura, podem considerar que presenta una situació similar la 
urbanització de Sant Amanç, a l’oest del nucli de Sant Feliu però molt 
propera. Aquesta proximitat suposa un impacte sobre la zona agrícola que 
queda entremig. 

 
- El tros d’urbanització del Mas Trempat, compartit amb Santa Cristina i 

ubicada molt a prop, al nord, del nucli urbà de Sant Feliu. La continuïtat 
urbanística en aquest punt podria suposar un seriós entrebanc a la 
connectivitat del Puig de les Bateries cap al nord. 

 
- El Vilar d’Aro, al nord del nucli de Sant Pol, que presenta una situació similar 

a l’anterior, amb la mateixa problemàtica afegida. 
 

- La urbanització de Pedralta ocupa una petita extensió al nord de la zona de 
Cadiretes, a tocar amb Sta. Cristina d’Aro. El risc d’incendi és important. 

 
- El conjunt de Les Penyes – Vista Alegre, que afecta a un tram del litoral 

rocós al sud del nucli urbà i que, actualment, ja presenta una continuïtat 
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física amb el nucli de Sant Feliu. En qualsevol cas, cal evitar nous 
creixements en aquesta zona. 

 
 
c) Masos aïllats 
 
Antigament, la presència de masos aïllats al terme de Sant Feliu de Guíxols era molt 
més habitual que avui, no solament a les zones planeres i agrícoles properes al nucli 
urbà, sinó també en zones feréstegues de l’Ardenya, on es buscava l’aprofitament del 
suro, el carboneig o bé el conreu (principalment de vinya) en zones escarpades, com 
ho demostra la presència d’antigues feixes guanyades a la muntanya amb murs de 
pedra seca. Els problemes amb la vinya (la fil·loxera va arribar a finals del s. XIX) i la 
decadència de la indústria surera i del carboneig, ajudades per les dificultats de les 
comunicacions i les majors possibilitats i oportunitats que oferia el nucli urbà, van 
provocar un fort abandonament de les masies més aïllades, i solament es van mantenir 
habitades les més properes al nucli. L’arribada del turisme de costa va acabar de 
definir el procés. 
 
Avui, solament trobem masies habitades a la reduïda corona agrícola que hi ha al 
voltant del nucli urbà de Sant Feliu, al nord i a l’oest (Can Rotllan, Bujonis, Can Vint-i-
dos...); mentre que els antics masos de l’Ardenya es troben tots abandonats i, la 
majoria, en un estat de degradació important (la Divina Pastora, Sant Benet, la Casa 
Nova, on avui hi trobem una urbanització forestal...).   
 
Finalment, cal citar que a Sant Feliu trobem a faltar l’existència d’uns elements que, en 
altres zones de les comarques litorals i prelitorals de Girona, són força característics: 
els veïnats, agrupacions urbanes en el medi rural que, si bé no constitueixen realment 
un nucli urbà, si que, històricament, havien tingut una certa autonomia funcional (com 
ho demostra el fet que molts d’ells tenen una església pròpia). 
 
Com a resum, podem dir que la població de Sant Feliu de Guíxols es distribueix pel 
territori d’una manera clarament desequilibrada però lògica: el terç oriental del 
municipi, amb els nuclis de Sant Feliu i Sant Pol, engloba pràcticament la totalitat de la 
població, degut al caràcter més planer del territori; mentre que els dos terços 
occidentals, on hi ha el massís de l’Ardenya, es troben pràcticament despoblats, amb 
l’excepció de les urbanitzacions de la Casa Nova (forestal) i Punta Brava (litoral). 
 
 
5.2.2. Xarxa d’accessos 
 
Les diferents tipologies de vies de comunicació identificades al SNU de Sant Feliu de 
Guíxols les classifiquem en les categories següents (vegeu també el plànol I10): 
 
- Vies asfaltades 
 

- Carretera C-250 de Sant Feliu de Guíxols a Girona (al nord del nucli urbà) 
- Carretera GI-682, de Sant Feliu de Guíxols a Tossa de Mar (per la costa). 
- Accés des de la carretera GIV-6621, de Castell d’Aro a s’Agaró, a la zona de 

Vilartagues (al nord del nucli urbà). 
- Accés des de la GI-682 a la urbanització Punta Brava. 
- Accés des de la GI-682 a la urbanització les Penyes. 
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- Accés des del nucli urbà de Sant Feliu de Guíxols a la urbanització Sant 
Amanç i a la urbanització la Casa Nova. 

- Accés des de la C-250 a la urbanització Mas Trempat. 
- Accés des del nucli urbà de Sant Feliu de Guíxols a la urbanització Sant 

Amanç i a la urbanització la Casa Nova. 
 
- Vies no asfaltades d’amplada superior a 3 m. Es situen totes a la zona 

forestal de Cadiretes, i són: 
 

- Pista que connecta la urbanització la Casa Nova amb Sant Benet, i la 
continuació cap a Sant Grau fins al límit municipal. 

 
- Pista d’accés a la Divina Pastora i al Puig Gros des de la carretera GI-682. 
 

- Vies no asfaltades d’amplada d’entre 2 i 3 m. Es situen pràcticament totes a 
la zona forestal de Cadiretes i a la zona agrícola de l’oest del nucli urbà, i 
acostumen a ser, en bona part, accessos a finques. Donada la seva abundància 
citem solament els que s’han considerat més importants, ja sigui per la seva 
longitud com pels punts als quals permeten accedir: 

 
- Camí de la riera de les Comes, des del nucli urbà fins a can Duro, així com 

les desviacions següents: 
 

- Camí d’accés a can Ribot. 
- Camí d’accés a ca la Parrota i baixada fins al mar pel comal d’en Toni 

(parcialment). 
- Camí que puja fins a sobre els camps de ca la Parrota. 

 
- Camí que accedeix, des de la carretera de Sant Feliu a la urbanització 

Pedralta, al mas de la Santa Escolàstica, al nord-oest del terme municipal. 
 

- Camí de la urbanització Sant Amanç a les vinyes de Sant Grau i una mica 
més a l’oest. 

 
- Vies no asfaltades d’amplada inferior a 2 m. Es situen pràcticament per tot el 

terme municipal, però formen una xarxa especialment densa a la zona forestal de 
Cadiretes. Sovint són antigues pistes de desembosc avui utilitzades pels 
excursionistes, els ciclistes, els caçadors i els boletaires, i que permeten un accés 
fàcil a aquest medi natural. 

 
- Camins i corriols. Es tracta de vies no aptes per ser transitades amb cotxes, 

solament en moto, a peu, en bicicleta i/o a cavall. Acaben de completar la xarxa de 
camins que formen les altres categories. 

 
Com es pot deduir de la informació anterior, la xarxa de vies de comunicació del 
municipi de Sant Feliu de Guíxols és força extensa i, en algunes zones de muntanya, 
potser fins i tot excessiva. Per això, el Pla especial haurà de fer una selecció i 
identificació de les vies a les quals caldrà destinar, de manera preferent, els esforços 
de manteniment, a partir de criteris diversos: accessibilitat a diferents punts del 
municipi, lluita contra incendis forestals, etc. 
 

Memòria informativa 
Pla especial de regulació d’usos del Sòl no urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols 

 

65



 

Cal esmentar també que algunes d’aquestes vies de comunicació formen part del 
traçat de diversos senders senyalitzats per recórrer, inicialment, a peu, tot i que la 
majoria també es poden fer en bicicleta o a cavall. Alguns d’aquests senders són: 
 
- El sender de gran recorregut GR-92 (senyals blancs i vermells), que recorre la 

costa catalana. Entra al terme de Sant Feliu per dos punts: 
 

- Pel nord-est, a Sant Pol, seguint la línia de costa, i continuant aquest recorregut 
litoral fins arribar al nucli de Sant Feliu, d’on surt seguint la riera de les Comes 
fins a la urbanització la Casa Nova.  

 
- Pel nord, a Pedralta i pel Puig Jofre, fins a la urbanització la Casa Nova, on es 

retroba amb l’altra variant. 
 

Des de la Casa Nova el GR segueix a l’oest, pel Puig de Cols, des d’on abandona el 
terme municipal. 

 
- El sender de petit recorregut PR-C-101 (senyals blancs i grocs), de Sant Feliu a 

l’ermita de Sant Grau d’Ardenya (terme municipal de Tossa de Mar), que recorre el 
sud del terme municipal. 

 
- El sender de petit recorregut PR-C-102 (senyals blancs i grocs), de Sant Feliu a 

Montclar (ja fora del terme municipal, a l’oest). Un petit tram transcorre entre el 
nucli de Sant Feliu i la urbanització del Mas Trempat. 

 
- El sender de petit recorregut PR-C-110 (senyals blancs i grocs), de Sant Pol a 

Romanyà, passa parcialment per la zona de s’Agaró, a l’est del terme municipal. 
 
- La ruta del Collet de la Mare de Déu (senyals blancs i verds i, parcialment, amb 

coincidència amb el GR-92), recorre el sector de Cadiretes ubicat al sud-oest del 
nucli de Sant Feliu. 

 
- La ruta de Pedralta (senyals blancs i verds i, parcialment, amb coincidència amb 

el GR-92), recorre el sector de Cadiretes al nord i l’oest del terme municipal. 
 
Finalment, cal citar altres elements de característiques molt concretes, per la qual cosa 
mereixen un tractament especial: 
 
- Camí de ronda de Ponent. És un camí que antigament seguia la línia litoral de 

bona part del sector occidental del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols. 
Malgrat el seu caràcter públic, actualment no resulta possible resseguir el camí de 
ronda en la seva totalitat, ja que es troba afectat per propietats privades que 
n’impedeixen el pas. Atès el seu interès històric, lúdic i paisatgístic, a més del seu 
caràcter públic, es considera que el Pla especial ha d’enfocar la recuperació 
d’aquest element tan característic de moltes poblacions de la costa. Cal recordar, 
en aquest sentit, que hi ha una proposta de recuperació del Camí de Ronda de 
Ponent (Miret, inèdit) des del nucli urbà de Sant Feliu fins a l’extrem occidental del 
municipi (zona de la punta d’en Bosch).  
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- Ruta del Carrilet. Es tracta d’un recorregut per fer en bicicleta entre Girona i Sant 
Feliu de Guíxols, seguint l’itinerari de l’antiga via del tren. El últims quilòmetres de 
la ruta passen pel municipi de Sant Feliu, on entra per la zona de Sant Pol i 
transcorren, principalment, per sòl urbà. 

 
- La via ferrata de la cala del Molí. Via equipada per ser realitzada amb material 

d’escalada ubicada a la cala del Molí, a la zona del puig de les Forques. És un 
itinerari d’uns 300 m. de longitud per penya-segats marins, que pot suposar un cert 
impacte sobre el medi, ja que permet l’accés a zones que fins ara eren força 
tranquil·les per a la fauna i on la vegetació no estava afectada per problemes de 
trepig. En el moment de redactar-se aquest document hi havia una proposta 
d’ampliació de la via. 

 
 
5.3. Propietat del sòl 
 
A grans trets, podem dir que el règim de propietat del sòl a Sant Feliu de Guíxols està 
dominat per les petites propietats, tot i que hi ha algunes finques d’una superfície 
superior a les 25 ha. 
 
 

Taula 5.3.1. Nombre de propietaris segons la superfície de la propietat 
 
 Superfície de la propietat 
 < 0,5 ha. 0,5 – 1 ha. 1 – 25 ha. > 25 ha. 
Nombre de 
propietaris 60 54 105 10 
 

Font: Pla de P evenció d’Incendis Fores als de Sant Fe iu de Guíxols  1998. r t l ,
 
 
De la taula anterior cal destacar els aspectes següents: 
 
- Les propietats de més extensió es situen al sector occidental del municipi, 

especialment a les zones de Pedralta i de Sant Baldiri. 
 
- La superfície mitjana de les propietats majors de 25 ha. és de 63,7 ha. La majoria 

pertanyen a particulars, malgrat que algunes (3 l’any 1.998) pertanyen a societats 
immobiliàries. 
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5.4. Activitats econòmiques  
 
 
5.4.1. Activitat pesquera, agrària, ramadera i forestal 
 
Avui en dia, el sector primari de Sant Feliu de Guíxols (pesca, agricultura, ramaderia i 
explotació forestal) ha perdut la importància que havia tingut antigament, i es situa, de 
manera pràcticament testimonial, en un percentatge de la població activa inferior al 
3%.  
 

 
Taula 5.4.1. Ocupació en el sector primari (%) 

 
Àmbit 1991 1996 

Sant Feliu de Guíxols 2,5 2,9
Baix Empordà 7,1 6,2
Catalunya 3,7 3,2

 

Font: Web de l’Inst ut d’Estadís ica de Catalunya. 2003. it t
 
 
a) La pesca 
 
La pesca encara es manté com a activitat econòmica d’una certa entitat, per la 
presència del port de Sant Feliu de Guíxols, el més important del Baix Empordà 
juntament amb Palamós. En qualsevol cas, es tracta d’una activitat desvinculada del 
Pla especial, pel medi en el qual es realitza. 
 
 
b) L’agricultura 
 
L’agricultura, com ja hem comentat diverses vegades, ha estat una activitat en 
decadència constant en els darrers anys, especialment a la segona meitat del s. XX, 
per una conjunció de factors ben diversos: ocupació de l’espai agrícola pel creixement 
urbanístic, abandonament de les zones agrícoles de més difícil accés, l’arribada de la 
fil·loxera, les millors oportunitats que ofereix el sector turístic, etc. Al 1999, hi havia 6 
explotacions agrícoles a Sant Feliu totes elles de dimensions molt reduïdes. 
 
 

Taula 5.4.2. Distribució de la superfície agrícola útil (SAU) a Sant Feliu de Guíxols 
(ha.) 

 
 1982 1989 1999 

Cultius de secà 60 183 5 
Cultius de regadiu 26 44 13 
Total 91 227 18 

 

Font: Web de l’Institut d’Es adís ica de Catalunya. 2002. t t
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Taula 5.4.3. Evolució dels usos agrícoles del sòl a Sant Feliu de Guíxols 
 

Superfície ocupada (ha.) Ús agrícola del sòl 
Any 1.859 Any 1.959 Any 1.993 Any 1.997 

Cultius herbacis 30,3 310,1 94,6 
Vinya i fruiters 478,7 25,3 
Horts 15,7 57 

26,7 
112 

Total 524,7 392,4 121,3 112 
 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT; del Servei de Cartografia Ambiental del DMA i de 
“L’evolució del paisatge de Sant Fe iu de Guíxols (Sala, 2001). l

 
 
Actualment, solament un 1,14% de la superfície del municipi es dedica a l’agricultura 
(dades del 1999). La progressiva desaparició de l’agricultura sí que és un element a 
tenir en compte al Pla especial, ja que suposa també una pèrdua de diversitat 
paisatgística i ecològica, a més de que, a la llarga, si l’activitat agrícola acaba 
desapareixent, és de preveure que la zona forestal de Cadiretes entri en contacte 
directament amb el nucli urbà de Sant Feliu, cosa que haurà suposat la pèrdua de la 
funció tampó que porten a terme els terrenys agrícoles ubicats, encara avui, entre 
aquests dos usos del sòl tan diferents. 
 
 

Taula 5.4.4. Distribució general de la SAU a Sant Feliu de Guíxols. 1999 
 

Conreu Secà Regadiu Total 
CEREAL GRA 1 0 1 
LLEGUMINOSES 2 0 2 

Alfals 1 0 1 
Lleguminoses gra 1 0 1 

CONREUS HERBACIS 0 3 3 
Patates 0 3 3 

CONREUS FARRATGERS 0 0 0 
HORTALISSES 0 10 10 
CONREUS LLENYOSOS 2 0 2 

Altres 1 0 1 
Vinya 1 0 1 

TOTAL 5 13 18 
 

Font: Web de l’Ins ut d’Estadística de Catalunya. 2003. tit
 
 
Del paisatge agrícola que encara es manté a Sant Feliu destaca la zona de Bujonis, al 
nord-oest del nucli urbà, on es concentren les principals extensions de conreus de 
secà, cereals i vinyes. Per contra, les hortes de regadiu es troben associades a les 
vores de les rieres de les Comes i de Sant Amanç, en el seu tram més proper al nucli 
urbà, i parcialment amenaçades per la futura Ronda de Ponent. El plànol I2 permet 
obtenir una visió general de la distribució dels diferents conreus pel terme municipal de 
Sant Feliu de Guíxols. 
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c) La ramaderia 
 
Pel que fa a la ramaderia, i de manera paral·lela a l’agricultura, el declivi d’aquesta 
activitat a Sant Feliu és evident. De nou, la pèrdua de zones planeres enfront del 
creixement urbanístic ha estat una de les causes més importants d’aquesta pèrdua. 
 
En els darrers 20 anys s’ha observat la reducció dràstica de la cabana ramadera del 
municipi. Així, mentre que a l’any 1982, a Sant Feliu hi havia 19 explotacions, amb una 
cabana ramadera de 89 UR4 (unitats ramaderes); a l’any 89, aquesta xifra s’havia 
reduït a 11 explotacions i una cabana de 20 UR. Segons el cens de 1999, al municipi 
només hi quedaven 3 explotacions ramaderes, de les quals 2 eren familiars (amb una 
cabana ramadera pràcticament nul·la) i la restant era una explotació equina que 
comptava únicament amb 5 UR, valor que també es pot considerar com a una 
explotació familiar. Aquest valor és pràcticament insignificant, i evidencia que l’activitat 
ramadera és un factor poc important en el desenvolupament del Pla especial. 
 
 
d) L’aprofitament forestal 
 
De nou ens trobem amb una activitat del sector primari que es troba en fase de declivi 
a Sant Feliu de Guíxols. Desapareguda la pràctica del carboneig, l’aprofitament del suro 
ha estat, pràcticament, l’únic aprofitament forestal que s’ha mantingut fins als nostres 
dies, malgrat que de manera molt relictual.  
 
Pel que fa a l’aprofitament del bosc per a la producció de fusta, ens hem de remetre a 
la informació que aporta l’aplicació de Plans tècnics de gestió i millora forestal 
(PTGMF). D’acord amb la informació aportada pel Centre de la Propietat Forestal de 
Catalunya, al terme municipal de Sant Feliu no s’ha desenvolupat cap PTGMF. De fet, 
la majoria d’antigues plantacions forestals que hi havia al terme, especialment de pins 
(Pinus pinea, Pinus pinaster) avui en dia es troben totes pràcticament abandonades. 
 
 
5.4.2. Activitats extractives 
 
Les activitats extractives no representen una activitat econòmica ni un impacte 
ambiental a Sant Feliu, ja que no s’ha identificat cap activitat en actiu al terme 
municipal. 
 
 

                                            
4 Les unitats ramaderes (UR) s'obtenen aplicant un coeficient a cadascuna de les espècies i 
tipus, per poder presentar en una mateixa unitat d'equivalència les diferents espècies. Els 
coeficients són: vaques de llet: 1; altres vaques: 0,8; bovins mascles de 24 mesos i més: 1; 
vaques braves de 24 mesos i més: 0,5; bovins de 12 a menys de 24 mesos: 0,7; bovins de 
menys de 12 mesos: 0,4; ovins: 0,1; cabrum: 0,1; truges: 0,5; truges per a reposició: 0,5; 
garrins: 0,027; altres porcins: 0,3; equins: 0,6; gallines: 0,014; polles destinades a pondre: 
0,014; pollastres i galls: 0,007; galls d’indi, ànecs i oques: 0,03; altres avirams: 0,03; conilles 
mares: 0,015.  
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5.4.3. Activitats industrials i comercials en sòl no urbanitzable 
 
Sota aquest concepte es recullen totes aquelles activitats productives que pertanyen a 
alguna d’aquestes tipologies: 
 
- Indústries de qualsevol tipus, incloses les relacionades amb l’agricultura i la 

ramaderia (producció de pinsos...). 
- Comerços de qualsevol mena (mobles, materials de construcció, vehicles, etc.). 
- Vivers de jardineria i horticultura. 
- Magatzems, excepte per a usos ramaders o agrícoles. 
- Tallers mecànics. 
- Dipòsits de vehicles fora d’ús. 
- Gestors de residus. 
- Estacions de serveis. 
- Oficines. 
 
A Sant Feliu de Guíxols aquestes activitats ubicades en sòl no urbanitzable són molt 
poc freqüents, senzillament perquè es tracta d’activitats que es situen en zones 
planeres, la majoria de les quals no estan incloses dins de l’àmbit del sòl no 
urbanitzable. Destaquen les activitats ubicades a la perifèria del nucli urbà, i que 
afecten especialment a la franja agrícola que queda entre Sant Feliu i els boscos de 
Cadiretes, com el polígon industrial de Bujonis, o l’oest del nucli urbà i tocant a una de 
les darreres zones agrícoles del municipi. 
 
Moltes d’aquestes activitats es considera que no estan directament relacionades amb el 
sòl no urbanitzable, per la qual cosa el Pla especial pot preveure’n un progressiu 
trasllat cap a sòl urbà i urbanitzable.  
 
 
5.4.4. Activitats turístiques i recreatives 
 
Sota aquest títol es consideren totes aquelles activitats que pertanyen a alguna 
d’aquestes tipologies: 
 
- Establiments d’hospedatge i restauració (hotels, restaurants, fondes, residències 

casa de pagès, càmpings i similars). 
- Localitats on es desenvolupen activitats d’educació ambiental (escoles de natura i 

similars). 
- Locals on es desenvolupen activitats sòcio-culturals. 
- Discoteques, sales de festa i altres espectacles. 
- Instal·lacions esportives. 
 
A Sant Feliu de Guíxols aquests usos no són freqüents en sòl no urbanitzable, ja que la 
majoria o no existeixen al terme municipal, o bé estan situades en l’àmbit del sòl urbà 
o urbanitzable, com succeeix amb hotels, restaurants i càmpings, que els trobem als 
nuclis de Sant Feliu o Sant Pol. Menció apart mereixen les urbanitzacions forestals o 
litorals separades del nucli urbà, ja que, malgrat que avui es troben sobre sòl classificat 
com a urbà o urbanitzable, en el seu moment van ser, clarament, una ocupació del sòl 
no urbanitzable per a usos indeguts en aquest tipus de sòl (vegeu l’apartat 5.2.1.b). 
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5.4.5. Altres infrastructures 
 
El sòl no urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols està afectat per altres infrastructures, 
no contemplades anteriorment, que cal comentar: 
 
• Instal·lacions de comunicacions. Cal destacar la presència d’antenes de 

comunicació al cim del Puig Gros, que representa un impacte paisatgístic destacat, 
no només per la pròpia instal·lació, visible des de molts punts del territori, sinó 
també pels accessos necessaris que ha calgut habilitar. 

 
• Línies elèctriques. Les línies elèctriques de Sant Feliu es concentren al sector 

nord-occidental del terme municipal, travessant una zona forestal del massís de 
Cadiretes. 

 
• La deixalleria municipal. Es situa al nord del nucli urbà, a l’est de la carretera C-

65, en una zona classifica com a sòl urbà, però rodejada de sòl no urbanitzable, 
agrícola i forestal. 

 
 
5.4.6. Impactes i mesures protecció 
 
En aquest apartat introduirem els impactes sobre el medi natural del sòl no urbanitzable 
derivats de les diferents activitats econòmiques identificades a Sant Feliu de Guíxols i, si 
s’escau, les mesures protectores que es proposa d’aplicar per fer desaparèixer o 
minimitzar aquest impacte. 
 
Del sector primari, cal destacar el poc impacte que suposa la majoria de les activitats. 
Menció especial, per la seva insignificància, mereix el cas de les dejeccions ramaderes, un 
tema molt preocupant en altres municipis de Catalunya, inclosos alguns del Baix 
Empordà, però que no afecta a Sant Feliu. A tall d’exemple, mostrem una gràfica que 
mostra el balanç d’aquest tipus de residu al terme municipal de Sant Feliu, fonamentat en 
el nitrogen, com a principal focus de contaminació del residu. 
 
La relació de càrrega de nitrogen procedent de fonts ramaderes per superfície de 
conreu es valora en 17,7 kg N/ha. Sant Feliu de Guíxols, en no estar designat com a 
municipi vulnerables per la contaminació produïda pel nitrogen d’origen ramader, pot 
rebre una dosi d’aplicació màxima de 210 Kg. N/ha. Com a resultat final, observem 
com teòricament, i degut sobretot a l’escassa activitat ramadera del municipi, el balanç 
de dejeccions ramaderes és deficitari. La realitat, però, pot no coincidir, si el municipi 
rep aportacions externes de dejeccions ramaderes, situació que no es dóna actualment 
a Sant Feliu de Guíxols. 
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Figura 5.4.1. Balanç municipal de dejeccions ramaderes (any 1999) 
 

Producció de dejeccions (entrades):
 
La producció de nitrogen d’origen 
ramader de Sant Feliu de Guíxols  
s’estima en 319 Kg N/any. 

Capacitat d’absorció de les terres 
agrícoles (sortides): 

 
La capacitat d’acceptació de dejeccions 
ramaderes de les terres agrícoles de Sant 
Feliu de Guíxols és de 3.060 Kg N/ any.

Balanç: 
 

Balanç municipal de nitrogen
deficitari, amb una aportació
nitrogenada de 17,7 kg N/ha 

 
S’ha considerat una 
SAU municipal de 18 
Ha, i una dosi de 
nitrogen d’aplicació de 
170 kg N/ha.any . 

El balanç municipal de 
nitrogen s’obté de la 

resta entre les 
entrades (319 Kg 

N/any) i les sortides 
(3.060 Kg N/any) 

 
 
De la resta d’activitats econòmiques que es desenvolupen a Sant Feliu, cap s’ha 
considerat que representi un impacte significant sobre el sòl no urbanitzable. 
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5.5. Encaix del poble en el territori 
 
L’anàlisi general de la situació del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols s’ha de fer 
considerant, de manera conjunta, l’entorn forestal, el rural i l’urbà.  
 
Per la seva situació geogràfica, Sant Feliu de Guíxols és un territori eminentment 
turístic i forestal, mentre que l’activitat agrícola està quedant relegada als darrers 
terrenys de poc pendent que queden sense urbanitzar. Aquesta situació és deguda, 
precisament, a la predominància de l’activitat turística, que ha provocat un creixement 
urbà important en els darrers anys, que s’ha fet ocupant antigues explotacions 
agrícoles. El resultat actual és un territori amb dos usos del sòl clarament definits (urbà 
i forestal) entre els quals es situa una corona agrícola en clara recessió. El conjunt 
presenta aquestes característiques: 
 
- Aproximadament una quarta part del territori es troba urbanitzat o en vies de ser-

ho, mentre que la resta és terreny forestal. L’ús agrícola del sòl es limita a una 
franja d’extensió cada vegada més reduïda. Aquesta situació suposa una important 
pèrdua de diversitat paisatgística i ecològica, i també suposa un contacte cada 
vegada més directe entre el medi forestal i l’urbà, a partir de la pèrdua de l’efecte 
amortidor que acostuma a desenvolupar un territori agrícola intermedi. 

 
- Pràcticament tota la població (resident i estacional) es concentra al nucli urbà 

format per Sant Feliu i Sant Pol, al sector oriental del terme, mentre que la resta del 
territori es troba pràcticament deshabitat, amb l’excepció de les urbanitzacions 
existents en el medi forestal, que representen un elevat impacte paisatgístic i un 
cert risc d’incendi forestal. 

 
- Bona part de les infrastructures urbanes de Sant Feliu i Sant Pol estan destinades 

als turistes que visiten el municipi (segones residències, càmpings, apartaments...) i 
solament estan ocupades unes poques setmanes l’any. Això suposa un consum 
important de territori per a un ús mínim, un aspecte preocupant si considerem que 
al terme municipal comença a faltar sòl adequat per ser urbanitzat. De fet, a Sant 
Feliu podem dir que pràcticament tot el terreny planer es troba urbanitzat. 

 
Amb tot això, queda clar que la dinàmica i l’activitat econòmica del municipi de Sant 
Feliu de Guíxols es concentra, de manera pràcticament total, en els nuclis urbans i les 
urbanitzacions existents, mentre que a la resta del territori aquesta activitat és 
inexistent, i solament s’utilitza per a usos lúdics.  
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5.6. Diagnosi i recomanacions sobre l’empremta humana en 
el paisatge rural 

 
L’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols disposa d’un Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic i Elements d’Interès Històric i Artístic aprovat en forma de Pla 
especial. Aquest document incorpora 238 elements (la majoria dels quals ubicats en sòl 
urbà) i la normativa de conservació corresponent. 
 
Avui en dia, pràcticament tota l’activitat econòmica del municipi es concentra en els 
nuclis urbans, mentre que és pràcticament nul·la en el medi forestal, per 
l’abandonament del carboneig i de les plantacions per a la producció de fusta i el 
declivi de l’activitat surera; i cada vegada menys significativa en l’àmbit agrícola. El Pla 
especial, però , caldrà que tingui en compte algunes activitats econòmiques (poques) 
que es troben instal·lades en Sòl No Urbanitzable quan la seva localització més 
adequada seria en Sòl Urbà o Urbanitzable. 
 
L’activitat agrícola i ramadera es troben en declivi al municipi, i solament es mantenen 
a la plana agrícola perifèrica al nucli de Sant Feliu, mentre que han desaparegut a la 
zona de més difícil accés de Cadiretes. El Pla especial haurà de buscar l’equilibri entre 
una normativa que faciliti el manteniment d’aquestes activitats però que també reguli i 
controli els possibles impactes derivats que puguin afectar al medi natural i al paisatge. 
 
Les urbanitzacions separades físicament del nucli urbà principal, especialment a la 
zona de Cadiretes, sovint s’insereixen de manera poc harmònica amb l’entorn forestal o 
agrícola que les rodeja, provocant un impacte paisatgístic important. En qualsevol cas, 
es tracta de Sòl Urbà o Urbanitzable, per la qual cosa la seva ordenació queda fora de 
l’àmbit d’aquest Pla especial. 
 
La topografia del terreny de Sant Feliu i l’evolució urbanística del municipi ha provocat 
que, actualment, no hi hagi cap presència de veïnats rurals amb una certa 
independència del nucli urbà principal, tant característics d’altres zones de les 
comarques gironines. Això fa que la massa forestal presenti una continuïtat quasi total 
a la zona de Cadiretes. 
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6. Territori, ecologia del paisatge i activitat humana. 
Criteris conceptuals per a l’ordenació de l’entorn 
rural de Sant Feliu de Guíxols.  

 
 
Aquest apartat és un assaig de síntesi per a l’ordenació del municipi de Sant Feliu de 
Guíxols, en concret del seu Sòl No Urbanitzable. En consonància amb la tendència 
general d’aquest Pla especial, fem aquesta síntesi en clau de l’ecologia del paisatge, i 
amb l’objectiu de cercar un paisatge humà i ambiental sostenible en el temps (Forman, 
1990).  
 
• Paisatges i sostenibilitat 
 
Forman fa un assaig de síntesi sobre paisatges i sostenibilitat, que és especialment 
interessant com a marc teòric per a l’ordenació del SNU de Sant Feliu de Guíxols. Per 
Forman, quan un paisatge assoleix un cert grau d’estabilitat cultural i poblacional, 
acompanyada d’un grau d’estabilitat en els recursos, pot aconseguir:  
 

1. Una diferenciació espacial dels tipus de recursos, la seva disponibilitat i el seu 
ús.  

 
2. Un nivell baix d’ús dels recursos que inhibeixi la formació d’una gran ciutat. 

 
3. Una certa constància en els lligams amb la resta de paisatge de l’entorn.  

 
Si s’intenta aplicar aquest model teòric a Sant Feliu de Guíxols, trobem que:  
 

1. El municipi presenta els tres àmbits bàsics del paisatge. Així, hi trobem serres 
forestades perifèriques, una zona urbana i una plana agrícola intermèdia, que 
permeten una relació recursos forestals / activitat econòmica urbana / 
producció agrària i ramadera rural, que corresponen a cada tipus de paisatge i 
de recurs explotat en cadascun dels tres àmbits. 

 
2. Avui en dia però, no podem parlar, a Sant Feliu, d’un encaix equilibrat entre 

els tres sistemes, ja que es detecta una progressiva desaparició de l’àmbit 
agrícola, que a les zones més planeres va sent ocupat per l’àmbit urbà, i a les 
zones de més difícil accés per l’àmbit forestal. 

 
3. Finalment, a diferència del model de Forman, a Sant Feliu de Guíxols hi ha 

altres elements més recents, que comencen a condicionar la sostenibilitat del 
paisatge, com poden ser les urbanitzacions que s’insereixen de manera 
forçada al sistema forestal; o els projectes de variants i desdoblaments a les 
principals vies de comunicació, que esdevenen una barrera en el lligam, tant 
humà com dels fluxos ecològics, entre plana i serralades.  

 
Són aquests darrers elements els que, de manera ideal, el Pla especial ha de poder 
encaixar en el model dibuixat per a la sostenibilitat de l’entorn rural i forestal de Sant 
Feliu de Guíxols, per tal prendre la direcció cap l’objectiu ideal, que Formen resumeix 
d’aquesta manera: 
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Sospito que per qualsevol paisatge, o fracció gran d’un paisatge, existeix una 
configuració  espacial òptima dels ecosistemes i dels usos del sòl per maximitzar la 
integritat ecològica, l’assoliment de les aspiracions humanes i la sostenibilitat del medi. 
Si això és veritat, el repte és trobar-la. (Forman, 1997). 
 
Anys després, el mateix Forman avança en aquesta conceptualització del paisatge, i 
proposa el model agregat amb enclavaments com aquell paisatge que permet optimitzar 
el manteniment dels organismes i dels processos ecològics d’un territori. El model planteja 
que la millor distribució espacial és aquella que agrega els diferents usos en grans 
tessel·les (agregats), però dins d’aquestes permet el manteniment d’enclavaments 
d’altres usos.  
 
Cal dir però, que aquesta situació, avui en dia, és força allunyada de la que trobem a Sant 
Feliu, on el paisatge no presenta un mosaic d’usos, sinó que els grans usos existents 
(urbà i forestal) es troben clarament diferenciats en l’espai, i entremig hi resta una cada 
vegada més petita franja agrícola. 
 
• Aplicació dels criteris conceptuals a Sant Feliu de Guíxols 
 
Fins aquí hem presentat un model conceptual per a l’ordenació del SNU de Sant Feliu de 
Guíxols. Paral·lelament, la memòria informativa ha presentat els aspectes sobre els quals 
es fonamenta el Pla especial, i ha aprofundit aquells en els quals vol incidir l’ordenació, 
facilitant així una correcta justificació de les solucions urbanístiques que finalment es 
proposaran. 
 
Els capítols 3, 4 i 5 acaben tots ells amb un apartat de síntesi dels principals elements que 
han tractat, i el paper que tindran en relació al model d’ordenació del Pla especial. 
Aquesta informació, acompanyada pels diferents plànols complementaris, servirà de base 
per redactar la memòria normativa del Pla especial. És per això que també és adequat 
explicar la metodologia seguida en l’elaboració dels esmentats plànols: 
 
I1. Territori bàsic  
 
Plànol de situació dels principals elements (naturals i artificials) que estructuren el SNU 
de Sant Feliu i condicionen la seva ordenació i regulació: el límit municipal, les 
urbanitzacions de mar i muntanya, els rius i el PEIN. 
 
I2. Usos i cobertes del sòl 
 
Presentació, dins dels límits municipals, dels usos actuals del sòl de Sant Feliu, a partir 
del Mapa d’Usos i Cobertes del Sòl (MUCS). 
 
I3. Hàbitats 
 
Presentació, dins dels límits municipals, dels hàbitats que es troben a Sant Feliu, a 
partir del Mapa d’hàbitats del DMA a escala 1:50.000. 
 
I4. Pendents 
 
S’ha realitzat un aixecament topogràfic digital per identificar els pendents superiors al 
20%. 
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I5. Visibilitat des de la costa 
 
S’han identificat les àrees del terme municipal que són més visibles des del mar. 
 
I6. Alta exposició visual 
 
S’han identificat les àrees del terme municipal de Sant Feliu que són més visibles des 
dels principals punts terrestres d’accés motoritzat. 
 
I7. Corredors paisatgístics 
 
S’han identificat aquells elements més o menys lineals que presenten una certa 
continuïtat i uniformitat paisatgística en l’espai, dins de les grans matrius existents 
/forestal i urbana). 
 
I8. Àrees d’interès paisatgístic del litoral 
 
Inclou les zones de més interès del litoral de Sant Feliu, ja siguin penya-segats com 
platges de sorra (Dins el terme municipal de Sant Feliu no s’inclou cap àrea d’interès 
geològic segons el Catàleg de Geozones i Geòtops del DMA). 
 
I9. Àrees d’interès natural, paisatgístic o de funcionalitat ecològica 
 
Identifica les zones del terme municipal de més interès per la fauna i/o vegetació que 
mantenen. Les zones identificades són: 
 

1. Sorral de Sant Pol 
 
Espai residual, l’únic del municipi amb mostres de la vegetació típica d’ambients 
dunars de primera línia de mar. Les espècies que s’hi poden observar són: 
corretjola marina (Convolvulus soldanella), panical marí (Erygium maritimum), 
equinòfora (Equinophora spinosa), lliri de mar (Pancratium maritimum), borró 
(Ammophila arenaria), esporabou (Sporobolus pungens), jull (Agropyrum 
junceum), rave de mar (Cakile maritima), etc. Cal també esmentar que hi ha la 
possibilitat de restituir una zona de canyissar que podria alimentar-se, total o 
parcialment, amb l’aigua de la riera de Sant Pol, que desguassa al costat d’aquest 
indret.   
 
2. Les Bateries 
 
Important àrea forestal situada en una zona estratègica, entre el nucli de Sant 
Feliu i la zona urbanitzada de Sant Pol. Es tracta d’un espai dominat per la pineda 
de pi pinyoner (Pinus pinea), de vegades barrejada amb la sureda (Quercus suber) 
i la brolla silicícola d’estepes i brucs. També inclou petits camps de conreus i 
camps abandonats. Aquest espai inclou elements geomorfològics de gran interès, 
com els afloraments rocosos amb vegetació rupícola i les olletes amb vegetació 
hidròfita (que alberguen diverses espècies d’amfibis). Entre la fauna destaca la 
presència de conills (Orictolagus cuniculus) i altres rosegadors, que fan de l’espai 
una àrea de caça per a determinats rapinyaires. A més, aquesta àrea evita, en 
part, l’aïllament de l’espai del PEIN de la cala de l’Ametller. Per últim, l’espai  actua 
com una gran zona verda o “pulmó urbà” en una àrea altament urbanitzada, obrint 
grans possibilitats d’ús públic.  
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3. Tram litoral des de l’Illot de Llevant fins Sa Caleta 
 
Zona de penya-segats litorals de més de 20 m. d’alçada, que inclou el sector de 
l’espai del PEIN Massís de Cadiretes que queda aïllat de l’espai principal. Trobem 
vegetació pròpia d’aquests ambients (Crtihmo-Limonieta). Entre la fauna cal 
destacar la presència de diferents espècies d’ocells d’interès associats a àrees 
rupícoles. 
 
4. Tram litoral des de cala dels Frares fins a la Punta de ses Mongetes 
   
Zona litoral de penya-segats abruptes i feréstecs, dominats per vegetació rupícola 
de les comunitats d’armenia marina i limòniums, i de plantatge marí amb bufalaga 
hirsuta. Destaca la presència d’esculls i muscleres, que donen hàbitat a diferents 
espècies d’ocells d’interès. Inclou la zona més a l’interior de sa Crestera, dominada 
per la pineda de pi pinyoner i la brolla silicícola d’estepes i brucs. El tram de costa 
que recorre el Comal d’en Xeva i la zona de les Penyes presenta un gran interès 
biològic degut a la bona conservació de l’espai i al difícil accés. Gran interès 
paisatgístic, com també botànic i florístic. 
 
5. Tram litoral des de la Punta de ses Mongetes fins a Cala Canyerets 
 
Espai de costa de gran interès. Presenta un gran atractiu paisatgístic, ja que es 
tracta d’un tram de costa retallada, abrupta i feréstega, que s’alça imponentment 
sobre el mar. Té un cert interès geològic i geomorfològic, ja que es presenten 
diferents sectors calcaris entre un entorn majoritàriament silícic. Aquest fet es 
rellevant, ja que permet l’assentament d’espècies calcícoles i enriqueix 
florísticament l’espai, com el cas de la lleterassa arbòria (Euphorbia dendroides). A 
més, en l’espai també s’hi creen forts contrastos entre zones seques i assolellades 
i zones humides i ombrívoles, situades en les fondalades dels diferents córrecs que 
baixen de l’Ardenya. Tanmateix, l’àrea presenta poblacions d’ocells prou 
interessants.  
 
6. Comals del front de mar 
 
Es tracta de torrents i rieres que neixen en diferents comals i moren al mar. 
Presenten una flora molt especial, i formen un ecosistema amb una fauna 
associada molt interessant. A més, el seu estat de conservació és molt bo, ja que 
es situen en indrets aïllats i poc accessibles, sense activitat agrícola ni 
urbanitzadora. La vegetació predominant és la bardissa (Rubo-Coriarietum), amb 
l’esbarzer, el roldor, l’arç blanc, l’olivereta, l’heura, etc. Cal esmentar la presència 
de Elatine hydropiper, espècie pròpia de prats inundats que s’assequen a l’estiu. 
Entre la fauna cal destacar la presència la presència de l’oreneta cua-rogenca 
(Hirundo daurica), que nia en els diferents ponts de la carretera de Tossa de Mar.  
 
7. Riera de Bujonis o de Sant Amanç 
 
Espai fluvial entre les urbanitzacions de la Casanova i Sant Amanç. Es tracta d’un 
curs d’aigua de lleres estretes format per tres ramals, fet que ha provocat 
l’assentament de conreus fins a l’alçada de can Balmanya i el polígon industrial. 
Presenta, des d’un punt de vista botànic, un estat de conservació molt bo fins a 
can Rabell. A partir d’aquest punt la vegetació de ribera esdevé un canyar (Arundo 
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donax) i el riu, un canal d’aigua. L’inici de la riera està format per retalls d’alzinar 
amb marfull i sureda ben constituïda, amb individus de gran diàmetre. És l’únic lloc 
del municipi on hi ha roures (Quercus humilis). Els altres trams tenen un bosc de 
ribera d’origen subespontani, amb freixes, cirerers i bardisses. A partir de Villa 
Margarita s’observa un tram, d’uns 300 m., poblat per freixes i verns de 
considerables dimensions, que podria esdevenir o bé una freixeneda litoral, o bé 
un retall de verneda. En el cas de la freixeneda litoral estaríem parlant d’una gran 
troballa botànica, ja que una formació d’aquest tipus és molt rara; i si fos una 
verneda (Alno-Padion) la importància també seria notable, ja que es tracta d’un 
habitat d’interès comunitari prioritari.    
 
8. Riera de les Comes 
 
El curs d’aigua més important del municipi. El tram alt té una flora molt 
interessant, amb espècies que necessiten un cert grau d’humitat, algunes rares a 
Catalunya, com la falguera reial (Osmunda regalis). Al tram mig apareix un sector 
de 100 m. d’avellanosa amb falgueres (Polysticho-Coryletum), comunitat pròpia de 
sòls profunds i frescos de pendents acusats i orientats al nord, única al municipi. 
Entre les espècies cal destacar l’avellaner, la falguera, la viola boscana, el càrex i 
el fenàs boscà. La resta de la riera resta ocupada per bardisses (Rubo-Coriaretum) 
i canyars (Arundo donax). Altres espècies interessants són el gatell (Salix 
atrocinerea), endemisme de Catalunya, que en alguns trams forma masses 
continues; el llor (Laurus nobilis); Spiranthes aestivalis, orquídia d’aiguamolls i 
prats humits; Ophioglossum lusitanicum; Elatine hydropiper; el ginebre (Juniperus 
comunis subsp. comunis), propi de contrades plujoses; i el freixe de fulla estreta 
(Fraxinus angustifolia). La combinació de perennifolis amb caducifolis crea 
contrastos de gran interès paisatgístic.  
 
Cal esmentar la importància d’aquesta riera per a la fauna: s’hi ha citat l’anguila, el 
barba de muntanya, el tòtil, tritons, la granota verda... i possiblement també cranc 
de riu autòcton, almenys fins a la sequera del 1997. Fins fa poc també hi havia 
tortuga de rierol, encara que actualment només hi resten tortugues de florida. Cal 
també esmentar la presència de gambúsia i cranc de riu americà.     
 
9. Paratge Romeguer 
 
Espai forestal de gran interès, que inclou una gran diversitat d’hàbitats. Destaca la 
presència de suredes amb sotabosc forestal arbrat o arbustiu, dominat per la 
brolla d’estepes i brucs, amb presència de Genista linifolia. Una altra formació és la 
pineda de pi pinyoner amb brolla silicícola, o bé amb bosquines de suros. Trobem 
la  presència de grèvol (Ilex aquifolium), arbre de les contrades mediterrànies i de 
l’estatge muntà submediterrani, que es localitza als vessants ombrívols; de 
Drosera rotundifolia, planta carnívora de molleres i prats torbosos de l’estatge 
subalpí, que ha trobat prop dels cursos d’aigua i en els terrenys més frondosos i 
humits l’hàbitat idoni; de Cistus crispus, a la vora dels camins; i d’Iberis linifolia 
subsp. dunalii, espècie de distribució latemediterrània i endèmica de la zona. És 
probable que la presència de Drosera rotundifolia sigui un dels indrets de 
distribució més oriental i litoral de Catalunya.  
 
L’espai també inclou diferents turons amb afloraments rocosos, blocs granítics de 
gran interès geològic, amb cassoletes d’erosió, boles parcialment arrodonides i 
prominències rocoses. Entre la flora d’aquestes zones destaca la presència 
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d’espècies rupícoles, com Sedum album, S. andegavense (poc freqüent a 
Catalunya) i S. acre; i espècies de vegetació hidròfita situada en les cassoletes, 
com Elantine brutia, Callitriche brutia o la molsa Amblistegium sp.  
 
10. Zona agrícola del nord 
 
Espai agrícola d’alta diversitat biològica situat estratègicament al nord de les 
Bateries, on desenvolupa un paper clau com a amb la zona forestal de Santa 
Cristina d’Aro. És per això que caldrà establir, en aquesta zona, els passos de 
fauna adequats a la futura Ronda Nord, per minimitzar l’efecte barrera i permetre 
una certa permeabilitat. Presenta una gran riquesa biològica, que sovint es 
tradueix en un diversitat important d’espècies d’espais oberts que no trobem en 
altres indrets del municipi. 

 
11. Zona agrícola de la riera de Bujonis   
 
La zona agrícola més extensa del territori, amb conreus herbacis de secà. Al 
municipi els ambients dominants són forestals, i els espais agrícoles esdevenen 
indrets de gran vàlua ecològica, car representen ambients oberts amb una flora i 
una fauna diferent. Destaquen les comunitats ruderals. També la fauna presenta 
espècies d’ambients oberts rares a la resta del municipi. La presència de files 
d’arbres o de marges arbustius i herbacis entre camps és també destacada, ja que 
acostumen a ser elements que utilitzen determinades espècies per desplaçar-se i 
colonitzar altres zones, o bé són zones de refugi o de caça; també funcionen com 
a filtres verds enfront dels pesticides i herbicides que provenen de l’activitat 
agrària.      
 
12. Zona rocosa de les Cols   
 
Espai del massís de l’Ardenya, amb afloraments rocosos, bàsicament blocs 
granítics. És interessant per la vegetació rupícola i per la cria d’alguns ocells 
rapinyaires.   
 
13. Pedralta   
 
Zona d’interès tant per les seves peculiaritats geològiques, com pel simbolisme 
que representa entre la població local, que visita amb freqüència l’espai.   
 
14. Camps d’en Balmanya   
 
Espai agrícola a l’oest del nucli urbà encara treballat, que fa d’amortiment sobre la 
riera de Sant Amanç, en una zona altament urbanitzada.   
 

I10. Xarxa de camins i carreteres 
 
Indica i classifica tots els camins, carreteres i pistes forestals de Sant Feliu. 
 
I11. Fluxos ecològics 
 
Identifica les possibilitats d’establir connexions ecològiques (pas de fauna i de llavors) 
en els ambients més antropitzats del terme municipal. 
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I12. Possibles elements del  Catàleg del Patrimoni Històric 
 
Elaborat a partir de la informació cedida pel propi ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 
 
I13. Zones agrícoles 
 
Inclou tant zones agrícoles explotades actualment com antigues zones agrícoles, avui no 
explotades, però que es mantenen com a espais oberts. 
 
Finalment, la memòria d’ordenació, segon volum d’aquest treball, comença amb uns 
apartats que justifiquen la normativa que s’adopta. 
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