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Aprovada la millora i ampliació de la xarxa 
d’equipaments a Calella i Malgrat de Mar 
 

 La Comissió d’urbanisme de l’Arc metropolità emet informe sobre el pla 
que permetrà l’ampliació de l’Hospital Comarcal Sant Jaume, a Calella, 
així com la construcció d’un edifici de diverses plantes per a aparcament 
 

 En el cas de Malgrat de Mar, es construiran uns 35 allotjaments 
dotacionals de lloguer per a col·lectius amb especials dificultats d’accés 
a l’habitatge en un solar que ara acull un aparcament provisional 
 

 
                    Vista actual de l’àrea que acull l’Hospital Comarcal Sant Jaume. 
 
La Comissió territorial d’urbanisme de l’Arc metropolità de Barcelona, presidida pel 
director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, Agustí Serra, ha 
donat llum verda avui a la millora de la xarxa d’equipaments a dos municipis del 
Maresme, Calella i Malgrat de Mar. En el primer cas, s’ampliarà i modernitzarà 
l’Hospital Comarcal Sant Jaume i els seus voltants, i en el segon, es construirà 
habitatge temporal per a col·lectius amb dificultats. 
 
Així, la Comissió ha emès informe sobre el Pla especial que permetrà l’ampliació de 
l’Hospital Comarcal Sant Jaume. Se situa al nord de Calella, en una zona que 
concentra un gran volum d’equipaments públics, com són el tanatori, l’auditori 
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municipal de Can Saleta, unes antigues construccions d’oci i restauració i el propi 
hospital, conformat per cinc edificacions. La Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva estima que l’Hospital ha de passar dels 21.502 m2 de sostre actuals a més de 
50.000. 
 

La proposta preveu enderrocar els 
edificis més obsolets que fan façana 
al carrer Sant Jaume, mantenint les 
construccions centrals, que 
actualment acullen les consultes 
externes, urgències, serveis 
generals, hospitalització, radiologia i 
el bloc quirúrgic. 
 
El sostre total del complex 
s’incrementarà amb la reforma i 
ampliació dels edificis més antics per 
a usos administratius i amb les noves 
construccions, que tindran alçades 

d’entre 1 i 6 plantes i es concentraran al voltant del cos principal.  
 
El Pla preveu la substitució de l’actual aparcament en superfície per un edifici de 
diverses plantes que acollirà entre 420 i 450 places als terrenys situats darrera de 
Can Saleta. Els accessos al nou recinte hospitalari s’articularan mitjançant la creació 
d’una plataforma davant del centre i amb la construcció d’una nova rotonda en 
l’encreuament entre l’antiga carretera a Hortsavinyà i el carrer Sant Jaume. 
 
Pisos temporals a Malgrat de Mar 
 

D’altra banda, la Comissió ha aprovat una 
modificació del planejament municipal de 
Malgrat de Mar que permetrà construir fins a 35 
allotjaments dotacionals en una parcel·la 
municipal situada a la cantonada del carrer 
Roger de Flor amb l’Avinguda Verge de 
Montserrat. Actualment, acull un aparcament 
provisional. 
 
Els allotjaments dotacionals són pisos de 
lloguer social destinats a cobrir necessitats 

temporals d’habitatge de col·lectius amb especials dificultats d’accés al mercat, i es 
construeixen en sòl qualificat d’equipament. La modificació del planejament 
aprovada avui atorga al sòl la qualificació necessària. 
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