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/ Estudi urbanístic, mediambiental i paisatgístic /

Encaix territorial. Criteris generals

La proposta d’ordenació urbanística i d’usos parteix dels trets 
diferencials de l’àmbit en tres nivells. 

Els valors patrimonials i naturals deguts a la seva orografia, 
vegetació i patrimoni arquitectònic, el planejament vigent, 
qualificat com a equipament, i l’accesibilitat.

Aquestes característiques donen al àmbit una capacitat 
privilegiada per albergar serveis i equipaments de caràcter 
turístic, equipaments de caràcter comarcal o local, o serveis 
d’oci de caràcter comarcal o local. Al mateix temps, te especial 
atractiu com espai lliure i de passeig.

La proposta d’encaix urbanístic es basa en tres eixos:

- l’obertura a la població de l’espai natural 

- la diversitat d’usos de servei o equipament evitant la 
temporalitat

- els nous recorreguts i espais públics que articulin els 
usos  i potenciïn els espais costaners

Es proposa mantenir l’àmbit com a illa de vianants, 
organitzant l’accés de vehicles privats mitjançant tres àrees 
d’aparcament fàcilment accessibles des de les principals 
vies rodades de l’entorn, de forma que es diversifica l’accés 
evitant l’aglomeració de vehicles en un punt.

Viabilitat. Usos i ordenació urbanística

Les propostes d’usos i ordenació urbanística han de garantir 
la viabilitat jurídica (adaptació al planejament) i econòmica 
(usos que possibilitin la inversió i manteniment), permetent 
també flexibilitat per adaptar-se a les possibilitats reals.

En aquest sentit es fa una proposta d’usos que no desvirtuï 
el caràcter de “servei públic” de l’àmbit, respectant l’esperit 
del planejament vigent. Es pretén fomentar una utilització 
contínua que combini usos destinats a població forana amb 
usos de proximitat, garantint així la sostenibilitat del conjunt.

La proposta d’ordenació urbanística, que es tramitaria com 
a PMU a partir d’una Modificació del POUM, destinaria 
una porció de l’àmbit a Equipaments i Serveis (23% de la 
superfície). S’estructuraria en 5 unitats que permetrien una 
gestió independent per a cadascuna, articulades pels espais 
públics descrits. Quatre d’aquestes unitats corresponen 
a edificis actuals conservats, que es podrien ampliar amb 
cossos de planta baixa que allotgin serveis i elements 
comuns. La cinquena unitat seria una edificació de nova 
planta que formalitza el passeig d’entrada des de la platja de 
la Savinosa, apropa el recorregut des de la passarel·la de 
vianants, i inclou aparcament soterrat. 

La resta de l’àmbit es destinaria a espais públics, conservant 
l’actual configuració natural de la major part (47% de la 
superfície) i destinant la resta al bon funcionament del conjunt 
(recorreguts, places i aparcaments).

accés rodat i aparcament

espais públics de vianants

XARXA TERRITORIAL
XARXA LOCAL
APARCAMENT

XARXA RODADA

RECORREGUT DE VIANANTS / BICI
RECORREGUT DE VIANANTS

POTENCIAL XARXA VERDA

CASC ANTIC
LLOCS TURÍSTICS

PUNTS D'INTERÉS

EQUIPAMENTS

ENCAIX TERRITORIAL

ZONA DE SERVEIS I
EQUIPAMENTS

ZONES

X1- VIALITAT
SISTEMES

X2- APARCAMENTS
V1- VERD, PLAÇES I

PARCS URBANS

V2- VERD, ESPAIS
NATURALS

V3- VERD, PROTECCIÓ
DE SISTEMES

X2

X2

SE3

SE1 SE2

X1
SE4

SE5

V1V1 V2

V3

QUALIFICACIONS

ACCÉS RODAT
VIA DE SERVEI

ACCÉS PEATONAL
APARCAMENT

2

3

1

45

1- ESPAI PINEDA (PIC-NIC)
2- ESPAI MIRADOR
3- ESPAI SAVINAR

ESPAIS NATURALS

4- PLAÇA
5- ESPAI CENTRAL

ESPAIS URBANITZATS

ACCÉS VIANANTS
RECORREGUTS

CARRIL BICI
PASSEIG VORA MAR
CAMÍ

A. AUTOBÚS

ESPAIS PÚBLICS DE VIANANTS

ACCÉS RODAT I APARCAMENT

ACCÉS RODAT
VIA DE SERVEI

ACCÉS PEATONAL
APARCAMENT

2

3

1

45

1- ESPAI PINEDA (PIC-NIC)
2- ESPAI MIRADOR
3- ESPAI SAVINAR

ESPAIS NATURALS

4- PLAÇA
5- ESPAI CENTRAL

ESPAIS URBANITZATS

ACCÉS VIANANTS
RECORREGUTS

CARRIL BICI
PASSEIG VORA MAR
CAMÍ

A. AUTOBÚS

ESPAIS PÚBLICS DE VIANANTS

ACCÉS RODAT I APARCAMENT

XARXA TERRITORIAL
XARXA LOCAL
APARCAMENT

XARXA RODADA

RECORREGUT DE VIANANTS / BICI
RECORREGUT DE VIANANTS

POTENCIAL XARXA VERDA

CASC ANTIC
LLOCS TURÍSTICS

PUNTS D'INTERÉS

EQUIPAMENTS

ENCAIX TERRITORIAL encaix territorial

planejament

L’obertura del recinte a la ciutat és compatible amb l’adaptació a nous usos i la 
preservació de l’espai natural.
El conjunt històric manté els seus valors patrimonials i arquitectònics fent 
possible l’ampliació necessària per acollir, paulatinament, les noves activitats.

Quadre de superfícies i sostres edificables

codi UZ

SE1
SE2
SE3
SE4
SE5
TOTAL ZONES

X1
X2
X2
V1
V1
V2
V3
TOTAL SISTEMES

TOTAL GENERAL

qualificació

serveis i equipaments
serveis i equipaments 
serveis i equipaments 
serveis i equipaments 
serveis i equipaments

xarxa viària
aparcaments
aparcaments
verd, places i parcs urbans
verd, places i parcs urbans
verd, espais naturals
verd, protecció de sistemes

  superfície

  2.455 m2
  2.049 m2
  5.018 m2
  1.241 m2
  4.283 m2
15.046 m2

  4.409 m2
  1.101 m2
  1.390 m2
  1.636 m2
  5.641 m2
30.700 m2
  5.546 m2
50.423 m2

65.469 m2

     %

    3,75%
    3,13%
    7,66%
    1,90%
    6,54%
  22,98%

    6,73%
    1,68%
    2,12%
    2,50%
    8,62%
  46,89%
    8,47%
  77,02%

100,00%

sostre existent

       2.670 m2
       2.670 m2
       4.312 m2
          981 m2
              0 m2
     10.633 m2

     10.633 m2

sostre nou

 1.856 m2
    823 m2
    500 m2
    258 m2
 5.726 m2
 9.163 m2

 9.163 m2

sostre total

  4.526 m2
  3.493 m2
  4.812 m2
  1.239 m2
  5.726 m2
19.796 m2

19.796 m2

plànol de situació
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/ Proposta d’ordenació global /

Propostes bàsiques d’ordenació

Camins i espai públic

A nivell urbà, es proposa una millor connectivitat amb 
l’entorn proper i la ciutat. Es potencien i clarifiquen els 
accessos existents tant a la banda sud-oest com a la nord-
est, possibilitant una eventual connexió interna de servei. 
S’afegeix una nova manera d’arribar al conjunt per a 
vianants i bicicletes mitjançant una passera sobre la via 
del tren que relliga amb altres recorreguts de la ciutat.

Nous usos

Es proposa una agrupació per unitats que permeti allotjar 
les noves activitats d’una manera flexible. En cas que algun 
operador ho requerís, algunes unitats es podrien encara 
subdividir en unitats menors. Es vol potenciar la idea d’un 
conjunt obert al mar i a la ciutat, però oferint la possibilitat 
d’allotjar de manera separada i independent els nous usos 
hotelers, residencials, esportius, sòcio-sanitaris, etc., 
compartint tots ells els espais oberts comunitaris.

Estratègies d’ampliació d’edificis

Els edificis es mantenen, entenent que el seu valor principal 
és el caràcter unitari del conjunt. Només es proposa 
enderrocar algunes edificacions de serveis i opcionalment el 
pavelló d’ingrés, que té una dimensió molt petita. Les noves 
actuacions als edificis haurien de restituir i actualitzar els seus 
valors i composició arquitectònica, respectant en qualsevol 
cas els materials, i la dimensió i caràcter de les obertures. 

Pensem que existeixen estratègies respectuoses 
d’ampliació dels edificis que possibilitin allotjar espais 
complementaris als existents i que facilitin els nous usos, com 
per exemple:

- a partir d’edificacions baixes que ressegueixin la 
geometria de les peces existents, entenent-les com a sòcols 
de la pròpia edificació. Aquests nous espais més diàfans 
permetrien allotjar instal·lacions i una major versatilitat.

- amb peces que completin les geometries existents, 
ajudant a delimitar i definir els recintes independents. 

- mitjançant l’addició de cossos volats oberts o semi-
tancats per millorar la poca amplada dels edificis. Aquests 
espais en contacte amb l’exterior poden ser útils en moltes de 
les variants del programa residencial.

Noves edificacions

Proposem unes noves edificacions que, resseguint 
la traça del tren, condueixen al punt d’arribada de la 
passera i estableixen la transició cap a la direcció dels 
edificis històrics. Aquesta edificació planteja un aparcament 
en planta soterrani, una part de vestíbul, i usos esportius. 
Una peça lleugerament més alta -que tanmateix no supera  
l’edifici més alt existent- vol possibilitar l’allotjament d’usos 
com oficines, administració del complex, etc.  

possible ampliació. espais exteriors

sòcols / semisoterranis

peces que completen volums

Estratègies per a l’ampliació d’edificis

terrasses / galeries semi-exteriors

edificis 

Els nous espais comunitaris associats a l’ús hoteler esdevenen un lloc privilegiat davant del mar
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/ Valors arquitectònics i patrimonials /

nous espais de servei

aprofitament de les cobertes

nous espais comuns / entrades / halls 

nous nuclis de comunicació vertical

secció constructiva. restauració i posada en valor dels edificis

Criteris de valoració patrimonial i de 
catalogació

Valor patrimonial del conjunt

Cal posar l’accent en l’excepcionalitat de l’emplaçament, tant 
per la seva configuració geogràfica com pels valors ecològics 
del savinar preservat. Les noves actuacions hauran de ser 
molt curoses per no malmetre la visió llunyana del promontori 
ni les zones de vegetació autòctona. 

El conjunt, projectat per Francesc Monravà el 1933, presenta 
una ordenació interessant. La racionalitat de la disposició 
nord-sud dels edificis i la posició relativa entre ells, configurant 
espais públics de diferent caràcter, és un valor a potenciar.

Valor patrimonial de les edificacions

Com a característica general de les edificacions destaca el 
sistema constructiu de murs de pedra de 40 cm. revestits, amb 
formació d’arestes, cantoneres, llindes i dintells mitjançant 
obra ceràmica de totxo massís. La rotunditat de la solució 
constructiva garanteix la unitat arquitectònica del conjunt. 

El sistema d’obertures de dimensions similars i ben ritmades 
sobre les façanes també és un element característic dels 
edificis que permet una bona il·luminació i ventilació dels 
espais interiors. Alguns edificis, a més, contenen elements 
constructius específics que caldria preservar. És el cas dels 
cossos destinats a infermeria, que compten amb un sostre de 
bigues que configuren un seguit de lluernaris de gran interès. 
També cal destacar el sistema estructural de l’edifici destinat 
a menjador, configurat per una malla de pilars de ferro de gran 
esveltesa que suporten un sostre amb voltes de mocador.

Catalogació dels edificis

Els edificis centrals que configuren l’ordenació bàsica del 
conjunt són els anomenats pavelló central, cases de colònies 
i infermeries. Aquests caldria preservar-los íntegrament.

L’edifici del menjador, pel seu valor constructiu ja exposat, 
també hauria de ser conservat íntegrament.

El pavelló d’ingrés, degut a un tamany reduït que el fa 
poc adaptable a nous usos, i també a transformacions ja 
practicades sobre el seu volum original, creiem que podria 
ser enderrocat si el destí final del conjunt ho requerís.

La resta de petites edificacions, que inclouen un habitatge, la 
porteria, el dipòsit de cadàvers i el magatzem també haurien 
de poder ser enderrocats.

Sistemes d’actuació sobre l’edificació existent

L’adaptació dels edificis als nous usos ha de permetre la 
incorporació de nous volums que permetin adaptar-los als 
programes requerits. Degut a la dimensió reduïda de les 
crugies, que dificulta encabir espais de major dimensió, fan 
pensar en la necessitat d’ampliacions sense malmetre el 
caràcter dels edificis originals.

Actuacions sobre l’edificació existent

L’antic menjador, amb la seva singular estructura, destinat a espai d’oci / restaurant


