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1- Memòria  
 
a) Antecedents i objectius  

 
Els darrers anys el nostre Ajuntament ha presentat propostes de plans per a 
la regulació dels serveis de temporada i dels usos a tot el litoral, tramitant-se 
davant les administracions competents en aquells moments: el Ministerio de 
Medio Ambiente per una banda, i la Generalitat de Catalunya per l’altra, i ja 
l’any passat 2008 a la Generalitat de Catalunya, dins del procés de traspàs de 
competències entre aquestes administracions, i sol·licitant paral·lelament 
informe a la Capitania Marítima de Palamós. 
 
 
L’objecte del present pla d’usos i serveis és establir les condicions a les quals 
s’ajustaran els serveis de temporada i els usos que s’estableixin a les platges 
i litoral de Sant Feliu de Guíxols, pel període de 5 anys entre el 2009 i el 2013 
inclosos, amb la finalitat de garantir i millorar  les seves condicions d’ús públic 
i preservar l’entorn natural. 
 
 
b) Normativa d’aplicació 
 
El present pla d’usos s’ha redactat d’acord amb la legislació vigent de costes i 
les prescripcions tècniques per a la redacció dels plans de serveis de 
temporada a les platges de 2008, establert per la Direcció General de Ports, 
Aeroports i Costes, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquest pla ordena les instal·lacions de temporada i les activitats al domini 
públic marítimoterrestre i a la seva zona de servitud de protecció que, prèvia 
autorització del Director General de Ports, Aeroports i Costes, pot ser ocupada 
durant el termini de vigència del Pla per útils, mitjans o instal·lacions i que, 
pel seu caràcter desmuntable, tot ha d’ésser retirat quan venç el termini. 
 
Únicament s’ha de preveure l’ocupació del domini públic per aquelles activitats 
o instal·lacions que, per la seva naturalesa, no poden tenir altra ubicació (art. 
32.1 LL.C.). 
 
 
b1 Compliment 

 
El compliment d’aquestes normes no eximeix del compliment de la resta de 
disposicions legislatives vigents en relació amb la mateixa temàtica. 
 
 
 
 
 
b2 Règim general d’ús 
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La utilització del domini públic marítim i terrestre i de la mar serà lliure, 
pública i gratuïta per als usos comuns propis de la seva naturalesa tal com 
són passejar, estar, banyar-se, navegar, fondejar, pescar i altres de similars 
que no requereixin instal·lacions de cap tipus i es realitzin d’acord amb aquest 
Pla i amb les lleis, reglaments i normes aprovats, de conformitat amb la Llei 
22/1988 de costes.  
 
L’ocupació del domini públic no implicarà en cap cas la cessió d’aquest. El 
titular del dret a l’ocupació serà responsable dels danys i perjudicis que 
puguin esdevenir les obres i activitats al domini públic i al privat (art. 37.1 
LLC). 
 
Els serveis, aprofitaments i instal·lacions que s’autoritzin en les platges ho 
seran amb caràcter general i no podran establir-se altres limitacions per a 
l’admissió del públic que les derivades de la capacitat pròpia de les 
instal·lacions i el pagament, en el seu cas, de les tarifes legalment 
autoritzades. 
 
 
b3 Restriccions generals als usos 
 
a)  En l’àmbit de domini públic no és permesa la publicitat a través de cartells, 

tanques, mitjans acústics o visuals. 

b)  Es prohibeix l’abocament de residus de qualsevol mena en la zona de 
domini públic i en el mar. 

c)  No és permesa la utilització d’explosius de cap mena en el mar, ja siguin 
submarins o de superfície, per a cap finalitat. 

d) Excepte autorització expressa, queda prohibila la instal·lació de tanques i 
acordonaments que impedeixin el lliure accés a les zones ocupades pels 
serveis de temporada. 

e)  En les zones definides com a d’ús públic en les quals s’autoritzin serveis de 
temporada no es podrà impedir el lliure pas de les persones pel lloc 
estrictament no ocupat per la instal·lació o servei temporal. 

f)  Durant el temps d’explotació dels serveis i instal·lacions de temporada no 
es permetrà l’abocament d’aigües residuals, escombraries o altres 
elements que danyin les condicions d’higiene i estètica de la platja. Totes 
les conduccions de servei a les instal·lacions seran soterrades i el sistema 
de sanejament garantirà l’eficaç eliminació de les aigües residuals. 

g)  Amb caràcter general i llevat dels casos expressament autoritzats d’acord 
amb la normativa vigent, està prohibida la venda ambulant en tot l’àmbit 
d’aplicació d’aquestes Normes. 

h)  Els usos generals estaran limitats en els àmbits de protecció conforme a les 
especificacions que s’assenyalen en aquest pla. 

i)  No serà permesa la pesca des de les platges de Sant Feliu de Guíxols, Sant 
Pol i Els Canyerets. 

 
b4 Ocupació 
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a) Únicament es permetrà l’ocupació del domini públic marítim i terrestre per 

aquelles activitats i instal·lacions previstes en aquest pla o per alguna 
concessió. 

b) Les instal·lacions permeses en aquest Pla seran considerades serveis de 
lliure accés al públic, sense cap altra limitació que les derivades de la 
capacitat pròpia de les instal·lacions i el pagament, en el seu cas, de les 
tarifes legalment autoritzades. La seva gestió podrà ser privada mitjançant 
concessions d’ús temporal privat. 

c) En les zones lliures i d’ús públic general no es podrà exigir als particulars el 
pagament de cap quantitat per la utilització dels seus propis elements 
portàtils com gandules, cadires, ombrel·les o similars, les quals hauran de 
ser retirades sempre que els usuaris abandonin la platja per un període 
superior a 2 hores. No es permetrà que justificant un ús particular del 
domini públic marítimo-terrestre es produeixi a la pràctica una ocupació 
privativa de l’espai. 

d) Tots els serveis disposats en aquest pla seran temporals i podran funcionar 
només durant la temporada de vigència d’aquest Pla de serveis i d’usos.  

e) L’ús d’aquests terrenys està condicionat a l’obtenció de l’autorització 
municipal, d’acord amb aquest Pla de serveis i d’usos i al pagament del preu 
públic i cànon corresponent. 

f) L’ocupació total de les instal·lacions no podrà excedir de la meitat de la 
superfície de la platja. 

 
 
b5 Autoritzacions 
 
a)  L’autorització municipal per al serveis i instal·lacions de temporada a les 

platges estarà condicionat a l’obtenció de la prèvia autorització de la 
Direcció General de Ports, Aeroports i Costes del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. L’autorització 
dels serveis i instal·lacions de temporada a les platges serà vigent 

Any 2009 des del 28 de març  fins al dia 30 de novembre. 

Anys 2010-2013, inclosos,  des del dia 1 de febrer al dia 30 de novembre. 

b)  Les instal·lacions de temporada no conferiran cap dret sobre el domini 
públic marítim i terrestre i es mantindrà en tots els casos l’ús públic de la 
platja. 

c)  Com a màxim el 8 de novembre l’any 2009 i el dia 6 de desembre els 
anys 2010 a 2013, inclosos, les instal·lacions i mitjans dels serveis de 
temporada hauran de ser desmuntats i enretirats de la platja. 

d) Quan es faci l’aixecament d’aquestes instal·lacions, l’àmbit que ocupaven 
s’haurà de deixar en perfecte estat d’ordre i higiene, i en les condicions 
naturals existents en el moment d’establir-se la instal·lació. 

e)  L’empresa adjudicatària de cada servei es responsabilitzarà i portarà a 
terme la totalitat d’aquests treballs de retirada de materials i instal·lacions, 
incloent el material propietat dels seus clients. 
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b6 Control 
 
El control de les especificacions d’aquest plec serà funció dels serveis tècnics 
municipals i de la Policia Local, sense perjudici de les competències de la 
Direcció General de Ports, Aeroports i Costes del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i dels cos dels 
Agents Rurals del Departament de Medi Ambient. 
 
 
 

Protocol d’actuació 
 
1.- Es realitzarà acta de la correcta instal·lació dels 
serveis de temporada d’acord amb el present Pla de 
serveis i d’usos, a l’inici de la temporada. 
 
2.- Es realitzarà una inspecció setmanal dels serveis 
de temporada, amb la finalitat que compleixin 
totalment l’establert en aquest plec, en el marc del 
sistema de gestió ambiental EMAS. 
 
3.- Es realitzarà inspecció de la correcta 
desinstalació dels serveis de temporada al final 
d’aquesta. 
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b7 Usos  
 
 
a Determinació dels usos 
 
A efectes d’aquest Pla, les restriccions als usos generals es determinaran en 
funció de la seva naturalesa segons es tracti de platges, cales o penya-
segats litorals. 

Aquests usos també es veuran limitats en els àmbits de protecció a què fa 
esment l’article 13. 

A efectes de reglamentació general, els usos s’ajustaran al que disposa el 
títol tercer del Reglament general pel desenvolupament i l’execució de la Llei 
22/1988, de 28 de juliol (R. 1642), de costes. 

 
 

b Classificació 
 
A efectes d’aquest Pla de serveis i d’usos, el litoral es classificarà així: 
 

a)  Tindran consideració de platges: la Platja de Sant Feliu, la de Sant Pol i la 
dels Canyerets. 

b)  Tindran consideració de cales: la Cala Urgell, la Cala d’en Bosch, la Cala del 
Vigatà, la Cala de Port Salvi, la Cala Jonques, la Cala de l’Ametller, la Cala 
de n’Oliu i la Cala Maset. 

c)  Seran considerats penya-segats litorals: la resta de la franja costanera del 
terme municipal, a excepció dels espigons situats a la platja de Sant Feliu 
de Guíxols. 

 
 
c Excepcions 

 
No es consideren en aquest Pla els serveis previstos en zona portuària de la 
badia de la platja de Sant Feliu,  ni els autoritzats directament per la Direcció 
General de Ports, Aeroports i Costes dins l’àmbit de les seves competències. 

 
 

d Usos permesos i restriccions a les platges 
 

a)  Les platges seran considerades sempre com zones públiques de lleure i 
bany. En elles podran realitzar-se tots els usos que disposa aquest pla, 
exceptuant les restriccions generals establerts també en aquest pla i les 
que s’especifiquen a continuació. 

b)  Pel seu caràcter d’espai públic, l’ocupació de les platges no serà permesa 
llevat dels serveis establerts en aquest Pla o aquelles instal·lacions que 
gaudeixin d’una concessió.  

c)  Les platges tindran lliure accés de vianants i accés amb transport públic a la 
platja de la Ciutat i a la de Sant Pol. 
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d) Seran prohibits dins la platja l’estacionament i el trànsit motoritzat, tret 
dels serveis de neteja municipals i els vehicles dels serveis d’emergència.  

e)  En els espais propers de les platges hi haurà aparcaments autoritzats, 
degudament senyalitzats. 

f)  Les platges comptaran amb un servei de neteja diari durant el període 
d’estiu. 

g)  La zona de bany estarà degudament abalisada i restringida a qualsevol 
tipus d’embarcació a vela, rem, motoritzada o qualsevol altre mitjà de 
locomoció. Per a l’accés d’entrada i sortida d’embarcacions lleugeres 
s’habilitaran els corresponents canals, que hauran d’estar degudament 
abalisats. Dins d’aquests canals no es podrà navegar a una velocitat 
superior als tres nusos i s’adoptaran en tot moment les precaucions 
necessàries per evitar riscos a la seguretat humana. 

h)  Els canals estaran degudament senyalitzats i abalisats, i s’ajustaran a la 
vuitena de les Instruccions de navegació de les aigües marítimes de la 
província de Girona, dictada per la Capitania Marítima de Palamós, de la 
Direcció General de la Marina Mercant. Els canals de la platja de Sant Feliu i 
de la platja dels Canyerets són lliures. 

i)  La Platja de Sant Pol es considera no compatible amb l’entrada i sortida 
d’embarcacions a motor, per la qual cosa, en els canals marítims no es 
permetrà la navegació d’aquest tipus d’embarcacions, llevat de les 
destinades als serveis autoritzats de la platja i a les dels serveis 
d’emergència. 

j)  L’atracament d’embarcacions d’eslora superior als 10 m.  o d’embarcacions 
de línies regulars de trànsit de passatgers en règim d’explotació comercial 
temporal o permanent no podrà ubicar-se fora de la zona portuària. 

k)  Entre els serveis de temporada no s’admetran les motos nàutiques, les 
quals hauran d’embarcar-se forçosament en zona portuària. En cap cas les 
motos nàutiques podran accedir a la platja. 

l)  En les platges de Sant Feliu, Sant Pol i Els Canyerets, així com des dels 
espigons de la Platja de Sant Feliu, no s’admetran usos de pesca amb canya 
dins la zona delimitada per a banyistes, ni cap tipus d’activitats 
subaquàtiques, llevat de les activitats anomenades de seawatching o 
snorkeling. Les activitats subaquàtiques podran utilitzar els canals d’accés 
d’embarcacions de les platges per realitzar les seves activitats en àrees 
permeses. 

m) En les platges no es permet l’acampada, ja sigui en tenda de campanya, 
vehicle o remolc habitable. 

n)  Es prohibeix la venda ambulant. 

 
 
 
 
 
e Usos permesos a les cales 
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Pel seu caràcter d’espai públic, l’ocupació de les cales no serà permesa llevat 
dels serveis establerts en aquest Pla o aquelles instal·lacions que gaudeixin 
una concessió administrativa del Ministeri de Medi Ambient.  

a)  Les cales seran considerades sempre com zones públiques de lleure i bany; 
en elles podran realitzar-se tots els usos que disposa l’article tercer 
d’aquest Pla, exceptuant les restriccions generals establerts en aquest pla i 
les que s’especifiquen a continuació. 

b)  A les cales no s’admetran ocupacions de serveis. 

c)  Les cales tindran lliure accés de vianants i serà prohibit l’estacionament i el 
trànsit motoritzat. 

d) La zona de bany podrà estar abalisada. En el seu defecte, es considerarà 
restringit l’ancoratge al damunt de les comunitats de posidònia i de 
precoral·ligen i coral·ligen –hàbitats rocosos- en una franja de 200m 
d’aplada comptada a partir de la línia de costa, si bé serà permès a la resta 
d’espais, d’acord amb la normativa vigent i sempre realitzant la maniobra 
d’ancoratge amb la màxima cura per a preservar el fons marí. La navegació 
de qualsevol tipus d’embarcació a vela, rem o motoritzada en aquest espai 
s’haurà d’ajustar a la normativa vigent de navegació i  als articles 69.1 i 
69.2 de RD 1471/1989, de 1 de desembre, pel qual s’aprovà el Reglament 
per al desenvolupament i execució de la Ley 22/1988, de 28 de juliol, de 
Costas.       A la Cala Vigatà-Cala Port Salvi i a la cala Ametller, davant 
l’existència de comunitats de Posidonia oceanica i de precoral·lígen i 
coral·lígen, a l’abalisament que s’instal·li s’inclourà informació sobre la zona 
de banyistes, amb la prohibició de navegar i ancorar, seva condició de zona 
natural de gran valor i la necessitat d’evitar danyar el fons situat fora la 
zona de banyistes, d’acord amb l’article 13 d’aquest pla.  

e)  En les cales no es permet l’acampada, ja sigui en tenda de campanya, 
vehicle o remolc habitable. 

f)  En les cales Ametller, Vigatà i Port Salvi, dins la zona abalisada per a 
seguretat dels banyistes, no s’admetran usos de pesca amb canya, ni 
submarina. Sí que podran realitzar-s’hi activitats subaquàtiques que no 
tinguin finalitats extractives o de pesca i que no impliquin cap risc per a les 
persones i l’entorn natural. 

 
f Usos permesos als penya-segats litorals 
 

a)  Els penya-segats litorals seran considerats com a zones públiques. 

b)  es considerarà restringit l’ancoratge en una franja de 50m d’aplada 
comptada a partir de la línia de costa, al damunt de les comunitats de 
posidònia i de precoral·lígen i coral·lígen –hàbitats rocosos-, si bé serà 
permès a la resta d’espais, d’acord amb la normativa vigent i sempre 
realitzant la maniobra d’ancoratge amb la màxima cura per a preservar el 
fons marí. La navegació de qualsevol tipus d’embarcació a vela, rem o 
motoritzada en aquest espai s’haurà d’ajustar a la normativa vigent de 
navegació i  als articles 69.1 i 69.2 de RD 1471/1989, de 1 de desembre, pel 
qual s’aprovà el Reglament per al desenvolupament i execució de la Ley 
22/1988, de 28 de juliol, de Costas. 
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c)  Es permet l’ús de pesca amb canya des de terra sense limitació horària, a 
excepció de les zones abalisades per a banyistes, dins les quals no es 
podrà pescar. 

d) La pesca submarina, d’acord amb el Decret 109/1995, de 24 de març, 
s’haurà de practicar a una distància de 100 m dels arts de pesca fixos o 
flotants legalment calats, de les canyes dels pescadors i de les 
embarcacions dedicades a qualsevol classe de pesca professional, i almenys 
a 250 m de la vora de les zones de bany, en paral·lel a la costa.  

 

g Àmbits de protecció 
 
a)  Es classifica com a àmbit de protecció local terrestre les Dunes de Sant 

Pol i de Els Canyerets on, amb l’objectiu de protegir la vegetació, s’han 
instal·lat o instal·laran aquesta temporada passeres, pilones de fusta 
certificada i rètols d’informació ambiental,  als efectes d’assenyalar els 
itineraris per transcórrer pel seu àmbit o els seus valors naturals. 

b)  Es classifiquen com a àmbits de protecció local marina: 

• La totalitat dels alguers i comunitats de fanerògames existents en 
el fons marí. 

• La comunitat de precoral·ligen i coral·ligen existents a la cala de 
l’Ametller fins als illots de les Balelles, entesa en tota la seva 
amplitud des del Cap de Mort fins a les Sofreres (espai comprès al 
PEIN fins a la cota batimètrica de 60 m.) 

• Els sistemes marins bentònics, el precoral·ligen i el coral·ligen 
situats a la Punta de Garbí i a la franja litoral de ponent, i la zona 
marítima compresa entre Ses Ulleres i la Punta d’en Bosch. 

 
En aquestes zones es prohibeix, amb caràcter preventiu i preveient la futura 
protecció de tot aquest espai, l’extracció de recursos naturals i l’ancoratge 
d’embarcacions. 
 
 
 
 
 
 
 
b8 Pesca Marítima Recreativa 
 
a Definició 
 
Es considera pesca marítima recreativa la que es practica sense ànim de lucre, 
d’acord amb les modalitats següents: 
 
• De superfície, quan s’efectua des de terra o des d’una embarcació amb 

qualsevol estri. 
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• Submarina és la que es fa submergint-se a pulmó lliure, sense utilitzar 
equips que permetin la respiració en immersió. 

 
b Autorització 
 
Per exercitar la pesca marítima recreativa es requereix la possessió de 
llicència de la Direcció General de Pesca Marítima de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
c Reglamentació  
 
La pesca marítima recreativa es regirà pel que estableix el Decret 109/95, de 
24 de març. 
 
d Delimitació d’espais 
 
• La pesca amb canya des de terra es podrà practicar des dels penya-segats 

litorals, d’acord amb com són definits en aquest plec, sense limitació 
horària i sempre fora de les zones abalisades per a banyistes. La pesca amb 
canya des d’embarcació no es podrà practicar tampoc dins de la zona 
abalisada per a banyistes, encara que l’embarcació es trobi fora d’aquesta. 

• La pesca submarina, d’acord amb el Decret 109/1995, de 24 de març, 
s’haurà de practicar a una distància de 100 m dels arts de pesca fixos o 
flotants legalment calats, de les canyes dels pescadors i de les 
embarcacions dedicades a qualsevol classe de pesca professional, i almenys 
a 250 m de la vora de les zones de bany, en paral·lel a la costa. En cap cas 
es podrà realitzar dins de les zones abalisades per a banyistes. 

 
• No es podrà pescar a les zones establertes a l’anterior article, apartat g. 
 
e Captures permeses 
 
En la pràctica de la pesca marítima recreativa només podran capturar-se 
peixos, mol·luscs, cefalòpodes i garoines, d’acord amb la legislació vigent i 
amb les excepcions del que preveu l’article següent: 
 
 
 
 
 
f Prohibicions 
 
a)  Es prohibeix la utilització de focus lluminosos, torxes, fusells impulsats per 

pólvora a gas o amb punta explosiva. 

b)  Queda prohibida la comercialització de garoines procedents d’activitats de 
pesca recreativa, i la seva recollida fora de l’horari permès en el Decret 
109/95, de 24 de març (de 8 a 13h), o amb estris mecànics  o altres 
sistemes que perjudiquin el fons marí. 
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c)  Queda expressament prohibida la captura de les espècies següents:  el corn 
marí Charonia lampa, la nacra Pinna nobilis, el mero Epinephelus guaza i 
el dàtil de mar Lithophaga lithophaga i totes les protegides per la 
normativa específica. 

d) També queda prohibida l’extracció d’organismes pertanyents a les 
comunitats especificades en l’article b7 g b) –pàgina 10-. 

 
 
 
b9 Abalisament 
 
Característiques de l’abalisament de la zona de banyistes 
 
El nostre Ajuntament està treballant, juntament amb les administracions 
competents en l’àmbit del domini públic marítimo-terrestre, per aconseguir la 
protecció d’una part del litoral del nostre municipi.  
 
La gran diversitat en espècies i comunitats, amb la presència d’ambients 
d’interès comunitari, com les praderies de posidònia i el coral·ligen, la seva 
importància ambiental i per al manteniment de l’activitat de la pesca 
tradicional –artesanal i d’encerclament-, així com els símptomes detectats de 
degradació, justifiquen aquesta necessitat de protegir el mar i el fons marí.  
 
A la zona de la platja dels Canyerets es proposà ja l’any anterior l’abalisament 
d’una part del penya-segat de sa Bardissa, per a dur a terme un programa 
d’educació ambiental/seawatching. 
 
A la zona de Cala Vigatà i Cala de Port Salvi, on existeix una gran afluència 
d’embarcacions, es proposa les següents actuacions: 
 
-abalisar fins als 200 m de distància des de la cala, tal com assenyala la 
normativa vigent i uns 100 m a la zona de la Cala Port Salvi-Freu de Garbí. 
 
-instal·lar 4 boies d’amarratge d’embarcacions, fora la zona abalisada de 
banyistes, per a què puguin visitar aquesta cala sense ancorar i protegir 
d’aquesta manera el fons marí de posidònia. Aquestes boies estaran 
correctament instal·lades a la mata de posidònia amb les espirals adients. 
-abalisar la cala de Port Salvi, per motius de seguretat dels usuaris d’aquest 
espai. 
 
-unir l’abalisament de la cala Vigatà amb el de Cala Port Salvi, constituint 
una unitat del que ha de ser la futura zona protegida. 
 
-instal·lar una tres boies d’amarratge a la zona exterior a la de l’abalisament 
de la zona de banyistes, per a ser utilitzada per les embarcacions base per a 
realitzar. immersions, a la cala Port Salvi. D’aquestes boies, dues seran per a 
ús exclusiu de les empreses de submarinisme i una amb caràcter lliure. 
Existiran unes taxes municipals a satisfer per a les empreses de 
submarinisme. 
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L’Ajuntament comunicarà a la Capitania Marítima l’empresa que realitzarà 
l’abalisament a les platges i cales del municipi de Sant Feliu de Guíxols, que 
en tot cas serà autoritzada per realitzar aquests treballs per la mateixa 
Capitania. Aquesta serà realitzada d’acord amb la normativa vigent –
Instruccions de navegació a les aigües marítimes de la Província de Girona 
BOP 76 de 21 d’abril de 2005-. 
 
 
 
b10 Normes d’explotació de les autoritzacions 
 
a Normativa general 
 
a)  L’explotació dels serveis de temporada s’haurà de dur a terme d’acord amb 

el contingut de la respectiva autorització, el plec de clàusules de la 
licitació, el que s’especifica en aquest pla de serveis i d’usos i amb la 
normativa vigent. 

b)  El beneficiari de l’autorització per a l’establiment de serveis i instal·lacions 
de temporada serà el responsable del compliment de les disposicions 
contingudes en aquestes normes. 

 
 
b Obligacions en el servei 
 
a)  Pagar el cànon en la quantia i el termini assenyalats. 

b)  Atendre la legislació laboral de Previsió i Seguretat Social, i les normes 
fiscals de l’Estat i de l’Ajuntament. 

c)  Fer-se responsable davant de l’Ajuntament de la seva pròpia actuació i de la 
dels seus operaris. Quedarà obligat al rescabalament dels danys i perjudicis 
que la mala prestació dels serveis hagi pogut causar, a través de la 
responsabilitat civil que tindrà obligatòriament contractada. 

d) No transferir ni traspassar, excepte a títol successori a favor de l’hereu 
forçós, l’explotació de les autoritzacions que li van adjudicar, llevat que 
obtingui permís exprés de l’Ajuntament, que es podrà atorgar lliurement. 

e)  Prestar els serveis amb continuïtat, cobrar les tarifes aprovades, tenir cura 
de l’ordre del servei, obeir les normes de policia i sanitat, tenir les 
instal·lacions que s’exigeixen i tenir cura d’aquestes instal·lacions. 

f)  Abandonar i deixar lliure a disposició de l’administració municipal el lloc 
autoritzat un cop acabat el termini, retirant també el material propietat dels 
seus clients. 

g)  Concertar una pòlissa de responsabilitat civil per cobrir els riscos de danys 
que puguin tenir els clients i altres usuaris de les platges per causa de 
l’activitat. 

h)  El personal encarregat de les instal·lacions haurà de portar un distintiu que 
permeti el seu reconeixement. 
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i)  Els adjudicataris de les instal·lacions de la platja seran responsables de la 
neteja permanent de l’entorn de la instal·lació. 

j)  L’Ajuntament establirà quan estigui degudament definit el sistema de 
recollida selectiva de residus que es generin per part dels serveis de les 
platges, i tots els serveis estaran obligats a seguir-lo en el seu moment.  

k)  Impedir, en matèria de salubritat i d’higiene, el trànsit o la permanència 
d’animals en el sector. 

l)  Atendre les indicacions i prestar col·laboració als serveis tècnics municipals i 
als agents de l’autoritat encarregats del control dels serveis de temporada, i 
en el seu cas dels inspectors del Departament de Sanitat. 

m) Col·laborar amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en l’objectiu de 
millorar la qualitat turística del nostre municipi i, en concret, participar en la 
recollida d’opinió dels usuaris de les platges, si s’escau, mitjançant els 
formularis subministrats per l’Ajuntament, i procedir a donar-li coneixement 
de qualsevol problemàtica que es detecti a la platja –seguretat, medi 
ambient, etc- a través dels canals establerts pel propi Ajuntament, així com 
en la campanya de lliurament de cendrers, trìptics d’informació, i qualsevol 
altre material que es prepari. 

 
 
c Emplaçament 
 
a)  En les zones definides com d’ús públic en les quals s’autoritzin serveis de 

temporada no es podrà impedir el lliure pas de les persones pel lloc 
estrictament no ocupat per la instal·lació. 

b)  Excepte autorització expressa, queda prohibida la instal·lació de tanques i 
acordonaments que impedeixin el lliure accés a les zones ocupades pels 
serveis de temporada. 

c)  Paral·lelament a la línia de costa es deixarà lliure permanentment pel pas 
públic una franja de sis metres d’amplada, com a mínim, des de la riba. 

d) Es deixaran passos lliures perpendiculars a la riba, amb una amplada 
mínima de tres metres la prolongació de cada accés a la platja. 

 
 
 
 

d Prescripcions tècniques generals de les instal·lacions 
 

a)  No es construirà cap obra de fàbrica per a fixació al terreny, ni es 
disposaran elements desmuntables que impliquin deixar sobre la costa 
restes de les instal·lacions un cop finalitzi el termini d’autorització i siguin 
aixecades. 

b)  Les conduccions de servei de les instal·lacions hauran de ser subterrànies. 
El sistema de sanejament haurà de garantir una eficaç eliminació d’aigües 
residuals, així com l’absència de males olors. Amb aquesta finalitat les 
instal·lacions hauran de connectar-se a la xarxa de sanejament general i 
quedaran en tot cas prohibits els sistemes de drenatge o absorció, que amb 
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seguretat afectaran la qualitat de la sorra de les platges de les aigües de 
bany i del medi ambient. Com a alternativa, el servei disposarà d’un 
sistema propi d’emmagatzament dels residus i contractat el servei 
d’enretirada amb un gestor autoritzat de residus. En cap cas es permetrà el 
seu abocament a la xarxa de pluvials i imbornals situats a la via pública. 

c)  Els serveis necessaris per al funcionament de l’establiment (llum, aigua 
potable, etc) seran contractats pels adjudicataris dels serveis, anant tots 
els costos derivats de la instal·lació i dels consums, al seu càrrec. 

d) Totes les embarcacions i artefactes flotants de les instal·lacions 
autoritzades caldrà que entrin i surtin de la platja pels canals abalisats, 
sense envair les àrees de bany. 

e)  Els suports de les instal·lacions seran de fusta tractada i amb certificació de 
gestió forestal sostenible.  

f)  Les instal·lacions seran d’un material indeformable, i no es permetrà la 
utilització de PVC i de material de rebuig. Es prioritzarà la instal·lació de 
material provinent dels convenis de col·laboració que pugui establir el 
nostre Ajuntament. Els quioscos de gelats i bars seguiran les 
característiques tècniques i estètiques establertes pel nostre Ajuntament. 

g)  Els umbracles i ombradissos hauran de tenir una alçada màxima de 2,5 m. 

h)  Cada servei tindrà, si així ho necessita per a la seva activitat, un taulell on 
atendre el públic, conforme a l’estètica de la platja, on es facilitarà el servei 
de dipòsit d’elements de valor a través del lloguer de caixes de seguretat o 
sistemes similars. 

i)  Si es creu adient, cada servei disposarà de cendrers per facilitar als clients, 
els quals seran facilitats per l’Ajuntament. 

j)  No és permès cap tipus de publicitat associada a les instal·lacions, a 
excepció de l’establerta en convenis de col·laboració que pugui signar 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb la preceptiva autorització de 
l’administració competent. 

 
 
 
 
e Prescripcions tècniques particulars de les instal·lacions 

  
a)  La base de transport dels amarratges de Sant Pol hauran de garantir la 

seguretat de les embarcacions en dipòsit durant les 24 h. del dia. 

b)  Les gandules, els para-sols i les gandules hauran de tenir la mateixa 
estètica requerida per a les instal·lacions i conservar-se sempre en bon 
estat. 

c)  Les gandules poden situar-se en files o grups respectant els passos públics 
definits en aquest plec. Entre cada dues files de gandules esteses es 
deixarà un pas lliure sense cap instal·lació, de 4 metres d’amplada. 

d) En cap cas s’impedirà la utilització de la platja situada entre les gandules i 
para-sols.  
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e)  Les gandules i para-sols que no siguin utilitzades pel públic han d’estar 
recollides i plegades, excepte en un 10 % que podran quedar ubicades a la 
platja. 

f)  Els establiments expenedors de menjars i begudes al servei de la platja se 
situaran fora d’aquesta i, en cas de no ser possible, adossats al seu límit 
interior. La seva ocupació màxima total, inclosos quiosc, plataforma i 
terrassa, serà de 20 m2 i hauran de col·locar-se amb una separació mínima 
de 100 metres de qualsevol altra instal·lació fixa o desmuntable del mateix 
tipus. S’hauran de col·locar recipients o papereres destinats a recollir 
envasos buits. Hauran se seguir escrupulosament la normativa sanitària 
específica d’aquests tipus d’establiments. 

g)  Els centres destinats a l’ensenyament de pràctiques esportives nàutiques, 
com l’escola de vela lleugera i l’escola d’esquí nàutic, restaran subjectes a 
la normativa sectorial d’aplicació. 

h)  L’escola de vela lleugera de Sant Pol estarà a càrrec d’una persona amb 
possessió del títol de monitor regional de la Federació Espanyola de Vela 
amb l’especialitat que correspongui al tipus d’embarcació utilitzada. 

i)  L’escola d’esquí nàutic de Sant Pol estarà a càrrec d’una persona, amb 
possessió del títol de monitor regional de la Federació Espanyola d’Esquí 
Nàutic. 

j)  La zona de vestidors de la concessió dels banys de S’Agaró haurà de 
respectar, durant la instal·lació i desmuntatge de les casetes i durant 
l’explotació del servei, la integritat de l’àmbit de protecció de les Dunes de 
Sant Pol. 

k)  Les boies per amarratge fondejat de la base de transport de Sant Pol 
s’instal·laran en l’emplaçament grafiat en el plànol.  

 
 
 
f Tarifes 
 
a)  La llista de preus ha d’estar a la vista del públic. 

b)  Les tarifes seran iguals per a tots els que ofereixin les mateixes prestacions 
i en les mateixes circumstàncies. 

c)  Als usuaris de les diferents instal·lacions se’ls lliurarà un rebut en el qual hi 
figurarà el preu, la data, la durada i el tipus de servei, així com les dades 
de l’adjudicatari de l’explotació. 

d) La venda de tiquets de viatges d’embarcacions s’ha de realitzar únicament 
en els llocs autoritzats i queda prohibida la seva venda ambulant. Els 
tiquets corresponents al transport en l’embarcació seran independents 
d’aquells que es puguin lliurar per la prestació de qualsevol altre servei 
complementari (menjar, beguda, etc.). En el tiquet corresponent al 
transport, a més de les dades de l’apartat anterior, hi haurà de constar que 
s’ha pagat l’assegurança obligatòria de passatgers i la data del viatge. 

 
 
g) Calendari de vigència 
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Tal com s’ha establert en altres capítols del pla, el calendari general previst 
d’inici el dia s’estableix en inici el dia 1 de febrer i de finalització el dia 30 de 
novembre. 
 
h) Actuacions d’accessibilitat 
 
Els darrers anys s’han realitzat diferents actuacions per millorar l’accessibilitat 
a les platges de Sant Pol i Sant Feliu:  
 
Ø Platja de Sant Pol 

-rampa d’accés a l’inici del camí de ronda de Sant Pol a Sant Feliu (actualment 
destruïda pel temporal). 
-Instal·lació d’una dutxa adaptada en aquest espai. 
-preparació de nous pàrkings adaptats. 
 
Ø Platja de Sant Feliu 

-rampa d’accés a la zona central de la platja 
-rampa d’accés a la zona de garbí. 
-nous pàrkings adaptats. 
 
 
 
 
 
i) Actuacions per a la qualitat dels serveis 
L’Ajuntament ha implantat i ha obtingut la certificació del sistema de gestió 
ambiental (EMAS) a les platges i cales del nostre municipi.  
 
 
 
j) Actuacions per a la seguretat 
 
Com en els anys anteriors es realitza l’abalisament de les zones de banyistes 
de la badia de Sant Pol, la platja de Sant Feliu de Guíxols, la zona de Cala 
Vigatà (com en l’any anterior es proposa l’ampliació d’aquesta zona fins a la 
zona de Port Salvi, com s’estableix en detall el punt següent i en la 
cartografia), i la platja dels Canyerets. 
 
Dues de les platges del nostre municipi disposen de servei de socorrisme: 
Sant Pol i Sant Feliu. 
 
 

l)  Novetats de la temporada 
 
S’ha ampliat el calendari de la temporada, començant el dia 1 de febrer de 
2008 i finalitzant el dia 30 de novembre de cada any, deixant el marge d’una 
setmana posterior, per enretirar els materials i instal·lacions. 
 
A la platja de Sant Pol: 
- s’ha enretirat la previsió per a una zona de jocs inflables. 
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A la cala de l’Ametller: 
-Cap novetat, només fer constar que s’instal·larà un sistema de boies nou i 
més resistent per als cartells d’informació ambiental.  
 
A la platja de Sant Feliu: 
- s’ha inclòs la previsió d’instal·lació d’un sistema que permet el bany a 
persones amb discapacitat visual 
-S’ha enretirat el lloc d’avarada d’embarcacions a la zona de garbí, i s’ha 
substituït per un espai on es realitzaran activitats municipals –cursos de ball, 
aerobic, concerts, etc, totes elles gratuïtes. 
-Es retira una guixeta d’informació turística. 
-Es millorarà la il·luminació de la zona de llits elàstics per a adequar a la 
normativa de contaminació lluminosa. 
-Es millorarà l’accés als lavabos adaptats de la zona de l’Amura, amb rampa 
de fusta, sense cap construcció d’obra. 
 
 
A la zona de cala Vigatà:  
-s’amplia el nombre de boies d’amarratge per a les activitats de submarinisme 
de 1 a 3 unitats, dues al servei de les empreses de submarinisme i una lliure. 
L’Ajuntament ha establert unes taxes per a l’ús d’aquests equipaments. El 
perímetre i dimensions de la zona abalisada es mantenen igual que l’any 
2008. 
 
 
 
A la platja dels Canyerets: 
Aquest any, per motius econòmics justificats, es procedirá a enretirar serveis 
de la platja i el nostre Ajuntament no presenta candidatura a la campanya 
Bandera Blava. 
 
-es retira l’espai reservat per al servei de socorrisme. 
-es retira també la zona destinada als lavabos adaptats. 
-es retiren els rètols informatius de la platja 
-es retira el màstil de la Bandera Blava.  
 
 
 
2. Equipaments, serveis i concessions 
 
a. Amb explotació comercial 

 
 a la platja de St. Feliu 

 
• 1 lloc de lloguer de gandules i para-sols: dividit en dues zones 

d’aportació amb un màxim de 40 m2 de tendals o para-sols cadascuna 
d’elles.  en cada zona es podrà instal·lar una carpa o ombradís de 3 m2 
com a màxim. 
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• 1 Quiosc-bar amb una superfície màxima a 20 m2, situat a la platja 
paral·lelament al Passeig i situat a prop de la rotonda situada entre l’Av. 
Juli Garreta i el Passeig del Mar. 

• 1 Quiosc de gelats, amb una superfície màxima de 6 m2, situat al 
costat de la zona de jocs infantils municipals. 

• 1 Lloguer de patins en una zona d’un màxim de 50 m2, situada al racó 
de Garbí. Dins l’àrea podrà instal·lar-se una carpa o ombradís de 6 m2 
com a màxim. 

• 1 Lloguer de kayaks en una zona d’un màxim de 30 m2, situada al racó 
de Garbí. Dins l’àrea podrà instal·lar-se una carpa o ombradís de 6 m2 
com a màxim. 

• 2 guixetes de venda de tiquets d’embarcacions de línies regulars de 
trànsit de passatgers en règim d’explotació comercial temporal de venda 
de tiquets amb un màxim de 4 m2 cadascuna. Se situaran a la zona 
pròxima de l’espigó de Llevant –Jardins Juli Garreta-. 

• 1 zona de jocs a la platja, de 195 m2. 

 

 

        a la platja de St. Pol 

 
• 4 llocs de lloguer de gandules i para-sols en quatre zones (A, B, C, D) 

amb un màxim de 80 m2,  d’ocupació per a cadascuna. Cadascun 
d’aquests llocs podrà dividir-se en dos espais d’aportació, fins a un 
màxim de 8 d’aquests espais al global de la platja i 40 m2 d’ocupació 
cadascun. El lloc D no podrà ocupar cap zona de platja situada entre 
l’edifici de la Taverna del Mar i l’aigua, així com en la platja existent 
entre aquest edifici i la riera anomenada dels Pescadors, límit amb el 
municipi de Castell-Platja d’Aro. El límit d’ocupació està grafiat en el 
plànol de la platja de Sant Pol. 

• 1 Quiosc-bar: en el Parc de les Dunes, fora també de la zona marítimo-
terrestre, amb una ocupació màxima de 20 m2. La situació exacta es 
troba grafiada en el plànol de la platja de Sant Pol. 

• 1 Quiosc de gelats: pròxim a la caseta d’informació turística, fora de la 
zona marítimo-terrestre i en el límit de la servitud de pas. 

• 1 Quiosc de gelats, situat fora de la platja al tram final del passeig de 
Sant Pol a la zona adjacent amb el municipi de Castell-Platja d’Aro i 
S’Agaró, amb un màxim de 10 m2. 

• 1 Quiosc de gelats, situat a la platja, al costat de les casetes de bany, 
amb un màxim de 10 m2  i a una distància de 100 m de la Taverna del 
Mar.  

• 1 Escola d’activitats nàutico-esportives:  vela lleugera i kayaks. 
Tindran també servei de lloguer d’embarcacions i kayaks. Àrea d’un 
màxim de 250 m2 (10 m. lineals de platja) per a la pràctica d’activitats 
nàutico-esportives a la zona de la platja davant de l’avinguda de la Vall 
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d’Aro. Dins l’àrea podrà instal·lar-se una carpa o ombradís de 6 m2 com a 
màxim. 

• 1 Escola d’escafandrisme: Es situarà en una caseta del parc de les 
Dunes, fora de la zona marítimo-terrestre, compartint mòdul amb el 
servei de base de transport.   

• 1 Escola d’esquí nàutic. Zona de 10 m2 situada al racó de llevant, 
d’atenció al públic i sortida pel canal d’accés degudament abalisat. Dins 
l’àrea podrà instal·lar-se una carpa o ombradís de 3 m2 com a màxim.  

• 1 Base nàutica: destinada a zona de varada d’embarcacions i altre 
material nàutic d’usuaris de la platja. Disposa de servei de vigilància. La 
seva ocupació és de 350 m2. 

• 1 Lloguer de patins en una zona d’un màxim de 70 m2 (10 m. lineals de 
platja), situada a la ribera esquerra de la riera de Sant Pol amb sortida 
pel canal central de la platja. En aquesta superfície màxima podrà 
instal·lar-se un tendal de 6 m2 de superfície. 

• 1 Base de transport i camp de boies: En la zona del Parc de les Dunes, 
fora de la zona marítimo-terrestre s’instal·larà el mòdul d’oficina i 
magatzem de la base amb una superfície màxima de 10 m2.. La sortida 
del servei s’efectuarà per zona abalisada i amb la finalitat de conduir els 
propietaris de les embarcacions fondejades a la zona de boies grafiada 
en el plànol. Zona de 80 boies per amarratge fondejat, segons es grafia 
en el plànol. En aquesta zona només podran fondejar-hi embarcacions 
de fins a 10 metres d’eslora.  

 
 
 
a la platja dels Canyerets 
 
 

• Quiosc-bar amb una superfície d’ocupació màxima de 20 m2 –incloent el 
quiosc i terrassa-. A partir de la temporada 2010 l’Ajuntament estudiarà 
la possibilitat de continuar mantenint aquest ús, o bé de suprimir-lo. 

 
 
b. Sense explotació comercial 
 
a la platja de St. Feliu 

 
o 3 rentapeus repartits al llarg de la platja. 

o 6 dutxes repartides al llarg de la platja 

o En relació a l’adequació per a persones amb discapacitats físiques: tres 
dutxes adaptades, tres rampes d’accés, tres passarel·les de fusta 
adaptada: al racó de Llevant, una al nivell de la Rambla Vidal i una al 
racó de Garbí. 

o 4 Lavabos públics situats al Racó de Garbí amb una superfície de 25 m2 
adossats a la barana del passeig. Seran desmuntables i connectats a la 
xarxa general de clavegueram, i un d’ells adaptat per a persones amb 
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discapacitats físiques. Un lavabo públic per a persones amb 
discapacitats físiques als Jardins Juli Garreta, situat fora de la zona 
marítimo-terrestre. 

o 20 papereres per a recollir els residus de forma separada repartides per 
la part superior de la platja,  a prop de les sort ides dels usuaris de la 
platja. 

o 1 Plataforma amb tobogan i palanca a la part central de la platja, d’uns 
25 m2 amb limitació d’us per a un d’un màxim de vint persones. 

o 5 contenidors de llaunes (sense que representi impediment pel pas de 
vianants). 

o 1 Caseta de Socorrisme. De 20 m2 desmuntable i sense evacuació 
d’aigües residuals. Aquesta es situarà adossada al límit de la platja i 
perpendicularment a la rambla d’Antoni Vidal.  

o 1 tòtem d’informació de la qualitat de la platja i del servei de 
socorrisme, 1 del plànol general de la platja i 1 de la Bandera Blava als 
accessos principals de la platja (zona de jocs infantils dels jardins Juli 
Garreta i caseta de la Creu Roja). 1 rètol d’informació complementària de 
la Bandera Blava i del transport públic. 

o 1 zona de jocs municipals de 50m2 de superficie. 

o 1 zona per a desenvolupar activitats municipals, de 500 m2 de 
superficie. 

o 25 màstils per a banderes, seguint la barana de mar. 

o 7 dutxes per als usuaris de la platja.  

o 2 màstils: un per indicar l’estat de la mar -utilitzat per la Creu Roja en 
les tasques de salvament i socorrisme-  i un altre per a onejar la 
Bandera Blava. 

o 1 canal lliure d’entrada i sortida de patins i kayaks, de 30 m. d’amplada, 
al racó de garbí. Codi canal: STFG-04 

o 1 canal lliure a la platja situada dins la zona portuària, utilitzat per 
petites embarcacions i embarcacions de creuer. Codi canal: STFG-03 

o 1 Canal Codi canal: STFG-05. El nostre Ajuntament delimita mitjançant 
aquest canal la zona de banyistes de Can Rius, de les entrades i 
sortides d’embarcacions de l’edifici Club de Mar, ús que no està inclòs en 
aquest Pla de serveis i d’usos. 

 
 
 
a la platja de St. Pol 
 

o 2 rentapeus repartits al llarg de la platja. 

o 7 dutxes de 3 espais cadascuna, repartides al llarg de la platja 

o En relació a l’adequació per a persones amb discapacitats físiques: tres 
dutxes per a persones amb discapacitats físiques, dues rampes d’accés i 
tres passarel·les adaptades, una al racó de garbí, una altra al nivell del 
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camí fondo, una altra a la zona de les Dunes. Una quarta passera, a la 
zona de la pista de voleibol, no serà adaptada. 

o 3 Lavabos públics situats en el parc de les Dunes, amb una superfície de 
18 m2. Són fixos i connectats a la xarxa general de clavegueram, un 
d’ells adaptat per a persones amb discapacitats físiques. 

o 1 lavabo químic per a persones amb discapacitats físiques a la zona 
adaptada de la platja. 

o 20 papereres repartides per la part superior de tota la platja. 

o 3 contenidors de llaunes (sense que representi impediment pel pas dels 
vianants). 

o 1 pista de voleibol-platja al sector de la platja, situada davant la zona 
de dunes, i dos màstils corresponents al sistema d’il·luminació de 
l’equipament, amb una superfície de 250 m2. 

o 1 Oficina d’informació i turisme. Caseta de 10 m2, situada al límit de la 
zona de servitud de pas. 

o 1 A la part central de la platja s’instal·larà una torre mòbil de vigilància 
de la Creu Roja, les quals comptaran amb uns màstils indicadors de la 
seva presència i de l’estat del mar. Existirà una caseta fixa destinada al 
servei de socorrisme i primers auxilis de 15 m2, a la zona del Parc de les 
Dunes, fora de la zona marítimo-terrestre. 

o 1 caseta d’observació i cures per al Servei de Socorrisme a la zona de la 
Caleta, de 4m2 d’ocupació, per a millorar el servei en aquesta part de la 
platja. 

o 3 cartells d’informació de la qualitat de la Platja i del servei de 
socorrisme, uns altres amb el plànol de la platja enfront de l’avinguda 
Vall d’Aro, i uns altres amb informació de la Bandera Blava i del servei 
de transport públic. Dos tòtems amb més informació de la Bandera 
Blava: un a la zona de la Caleta, davant la Casa de les Punxes i un altre 
situat al Parc de les Dunes, prop de la Caseta de socorrisme. 

o Abalisament per a la protecció de les Dunes de Sant Pol i instal·lació de 
8 rètols d’informació ambiental d’aquest espai. 

o 2 màstils indicadors: un de l’estat del mar i utilitzats per la Creu Roja, i 
un segon de la Bandera Blava. 

o 1 canal d’entrada i sortida a la part central de la platja, dividit en dos 
espais, per a embarcacions lleugeres de vela i per aquelles embarcacions 
a motor destinades als serveis de la platja. Aquest canal tindrà una 
amplada total de 50 m. en el seu inici i augmentarà proporcionalment 
fins als 90 m. en la seva sortida, per tal de permetre el cenyit de les 
embarcacions propulsades a vela. Aquest canal estarà situat 
perpendicularment a l’avinguda de la Vall d’Aro. Codi canal: STFG-02 

o 1 canal d’entrada i sortida d’embarcacions a la zona anomenada de la 
Riera dels Pescadors, de 20 m. d’amplada, ubicat segons el plànol. 
Aquest canal estarà dividit en dos, un per a les embarcacions de rem i 
l’altre per a les embarcacions de l’esquí nàutic. L’Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols instal·larà la part del canal corresponent al seu terme 
municipal, essent responsabilitat de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 
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i s’Agaró la instal·lació de la seva part. Aquest canal estarà abalissat 
fins al final de la zona del camp de boies d’amarrament. Codi canal: 
STFG-01 

o 1 zona de jocs municipals de 50 m2 a la zona situada entre les dunes 
naturals de la platja de Sant Pol i el mar. 

 
 
a la platja dels Canyerets 
 

o 10 papereres de recollida selectiva de residus. 

o 1 escala d’accés a la platja 

o 1 Rampa de terra d’accés a la platja per als vehicles de neteja. 

o Abalisament de protecció de les dunes de la platja, actualment està en 
tràmit la seva autorització. 

o Canal d’entrada i sortida lliure d’embarcacions en el límit amb el 
municipi de Santa Cristina d’Aro. Codi canal: STFG-06. L’Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols només abalisa la meitat del canal corresponent al 
seu municipi. 

 
 
ACTIVITATS PUNTUALS 
-dia 19 de juliol, festivitat de Santa Carme, patrona dels pescadors, ocupació 
a la nit de la platja de Sant Pol, tocant a l’espigó de llevant 60 m2 i 300 
cadires per al recital de cançons marineres. 
 
-mes de juliol –10,11,12-: festa major del barri de Sant Pol. Ocupació per un 
cadafal de 60 m2. 
 
-primera setmana del mes d’agost: festa major de Sant Feliu de Guíxols, 
Passeig dels Guíxols i Passeig del Mar. 
 
-Fira d’artesans i brocanters al passeig de Sant Pol. 11 i 25 de juliol i 8 i 19 
d’agost. 
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c. Resum dels equipaments, serveis i concessions amb explotació comercial 
 
PLA D'USOS I SERVEIS DE LES PLATGES I DEL LITORAL    
A SANT FELIU DE GUÍXOLS, ANY 2008      
        
Resum dels equipaments, serveis i concessions amb explotació comercial  
        
 Sant Feliu Sant Pol Els Canyerets  

 un 
m2 
totals un 

m2 
totals un m2 totals m2 T 

Lloguer de gandules i para-sols 1 80 4 320    
Quiosc-bar 1 20 1 20 1 20 60 
Quiosc de gelats 1 6 3 30     36 
lloguer de patins 1 50 1 70     120 
lloguer de kayaks 1 30         30 
guixetes de venda de tiquets 2 8         8 
jocs a la platja 1 195         195 
escola activitats nàutico-esportives     1 250     250 
escola d'escafandrisme     1 15     15 
escola d'esquí nàutic     1 10     10 
base nàutica     1 350     350 
base de transport     1 15     15 
m2 T   429   650    1089 
 
 
 
 
3. Estudi Econòmic-Financer 
 
          
Despeses neteja de les platges i el mar   213.329,57   

  3 noves dutxes  4.500   
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  despeses en jardineria a les platges   1.000   
  despeses de balisament   30.000   
  certificació EMAS   1.500   
  auditoria interna EMAS   1.500   

  servei de socorrisme   
              
14.000   

        265.829,57 
Ingressos licitació dels serveis de temporada  Pendent realització      
  subvencions a sol·licitar       
          
 
 
 
 
 
 
 
4. Fitxes individuals de les ocupacions de les platges 
 
D’acord amb la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, el nostre 
Ajuntament ho ha de complimentar un cop finalitzada la temporada 2009, 
a partir del model que ens facilitaran. 
 
 
 
5. Plànols de distribució dels serveis de temporada 
 
A continuació s’adjunten els plànols de: 
 
Plànol 1 : plànol general 
Plànol 2 : platja de Sant Pol 
Plànol 3 : cala de l’Ametller 
Plànol 4 : platja de Sant Feliu de Guíxols 
Plànol 5 : cala Vigatà i cala Port Salvi 
Plànol 6 : platja dels Canyerets  


