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A. Memòria 

1.- Introducció i objectius 

 1.1 Àmbit del Pla 

El Càmping Mas St. Josep està situat a l´est del nucli urbà de Santa Cristina d´Aro, 
comarca del Baix Empordà, enclavat entre el marge esquerra del riu Ridaura i el 
carrer Joan Balletbó i Casanovas. 
Aquest prové d’una finca Rural  - El Mas Sant Josep -. 
L´alçada topogràfica oscil.la aproximadament entre 20 i 27m . 
És un àmbit pràcticament rectangular delimitat al nord pel carrer Joan Balletbó i 
Casanovas, al sud pel riu Ridaura i als laterals per dos torrents anomenats Torrent 
de Canyet a l’est i Torrent del Dimonis a l’Oest. 
Encara per sobre d´aquest àmbit del Pla Especial, entre el carrer Joan Balletbó i 
Casanovas i la carretera provincial, s´hi troben una àrea destinada a aparcament i 
zona de dipòsits d´aigua  i una altra àrea destinada a usos esportius anomenada 
Tipi Park d´Aro. 
Instal.lacions aquestes que també donen prestacions turístiques a usuaris del 
Càmping. 
L´accés a la instal.lació de Càmping objecte del Pla Especial s´ubica al llindar Nord 
en el carrer Joan Balletbó i Casanovas. 
L´accesibilitat és bona ja que en la pròpia carretera provincial es va realizar una 
connexió que comunica directament amb l´entrada del Càmping atravessant el 
carrer Joan Balletbó i Casanovas. 
La instal.lació, a més, té una tanca que envolta tot l´àmbit, formada per un mur 
d´aproximadament 1m d´alçada i una reixa de ferro forjat a sobre del mur als 
llindars Nord, Est i Oest i un mur de tancament de bloc de formigó 
d’aproximadament 2m d´alçada al llindar Sud del Ridaura.  Mur que alhora es 
presenta com una defensa davant de problemes d´inundabilitat. 
La superfícietotal de l´ambit  segons medició topogràfica és de 282.002,30m2. 
A l´interior pràcticament tota la superfície del càmping – sobretot les àrees 
d´acampada - , es troben arbrades. Majoritàriament amb plataners. 
La topografia del terreny és homogènia, amb un lleuger pendent del Camí Ral cap 
al Ridaura o sigui de Nord a Sud. El desnivell és aproximadament d’un  2%. 

      
 

 

 1.2 Objectius 

L´objecte del present pla, és en primer lloc donar compliment als articles 260 i 261 
del POUM de Santa Cristina d´Aro, a fi i efecte de podr regular amb aquesta figura 
de planejament tant l´ordenació actual com futures actuacions que es plantegin. 
En aquest sentit cal esmentar que el Pla Especial pretén: 



2 

 

1. Concretar la normativa a efectes d´edificabilitat a partir de les determinacions del 
POUM de Santa Cristina d´Aro. 
2. Establir criteris mediambientals i paisatgístics pel que fa a les intervencions en 
l´àmbit del Càmping. Tant per als elements existents com els de nova implantació. 
3. Conservar i potenciar la vegetacio autòctona existent. 
4. Regular els usos admesos en el sòl i paràmetres de l´edificació. 
5. Preservar la qualitat de l´ambient atmosfèric, i minimitzar  efectes acústics i 
lumínics. 
6. Incorporar  les mesures de sostenibilitat ambiental que es redactin a l’Informe de 
sostenibilitat. 
7. Incorporar els serveis existents (Prevenció d´incendis). 
8 .Resoldre l´activitat que existeix en zona inundable. 
 
   Com annexos s´aporta Estudi d´inundabilitat, Pla d´autoproteccio i Avaluació 
ambiental. 
 
 

 1.3 Marc legal  

El marc urbanístic i legal del present Pla Especial Urbanístic ve donat pel que 
disposa el Decret legislatiu 1/2010 de 3 d´agost pel qual s´aprova el Text refós de 
la Llei d´urbanisme i llurs modificacions aprovades per la llei 3/2012 de 22 de 
febrer i pel que disposa el Decret 305/2006 de 18 de Juliol,  pel qual s´aprova el 
Reglament de la Llei d´urbanisme. 

 

2.- Memòria d’informació I diagnosi d’abast general 

 2.1 Antecedents : Anàlisi de l’evolució i la situació actual de les instal.lacions 
  
El Càmping Mas Sant Josep és actualmente una instal.lació en funcionament que 
es va inaugurar l´any 1995 i amb llicència d´activitat concedida el 26 de Març de 
1996. 
Inicialment el plantejament morfològic del Càmping va ser crear una trama 
ortogonal sobre el territori amb dos eixos, un des de l´entrada cap el riu i  l´altre 
aproximadament a la meitat de la finca com a eix transversal. Aquests dos eixos 
servien per estructurar unes àrees d´acampada on hi havia previst en cadascuna 
d´elles una àrea de serveis. La distribució d´aquestes parcel.les també ortogonals 
formaven uns vials cada 16 m en sentit longitudinal. Essent les parcel.les 
resultants de 9 x 8 m o sigui una superficie de 72m2 per unitat d´acampada. 
També a partir del propi accés i sobre l´eix d´accés, hi ha ubicats els edificis de 
recepció, el supermercat, i la zona de piscina amb el local social,  i dialogant amb 
aquests com element singular el Mas Sant Josep que s´ha preservat com a 
Patrimoni històric de la finca. 
Com a referència a l’edifici s´adjunta la fitxa de l’Inventari de Patrimoni 
arquitectònic: 
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 També apareix més recentment com informaci
del POUM de Santa Cristina d´

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s recentment com informació a les pàgines del Cat
de Santa Cristina d´Aro, aquesta descripció: 
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atàleg de Masies 
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Posteriorment, com a voluntat en la gestió actual i degut a noves demandes pròpies de 
l´activitat turística, s´ha anat modificant alguna d´aquestes zones descrites, a fi i efecte 
de trencar el que es pot considerar una certa monotonia de la trama inicial i fent com 
petites zones amb la seva pròpia identitat i amb diferents dissenys i imatges. Solució 
que sembla més atractiva a la demanda actual de l’activitat en qüestió. 

 
 

  INUNDABILITAT 

Actualment  i segons planol  num 5 de la documentació grafica  hi ha una part a la zona 

sud del Camping que es troba en zona inundable.  Retorn 500 anys. 

A tal efecte s´ha realitzat l´estudi d´inundabilitat. 

El resultat d´aquest degut principalment a les modificacions que anteriorment s´han 

realitzat en el Ridaura, mur perimetral del Camping, motes de reforç, etc es de que el 

Camping no queda en zona inundable en cas d´avinguda del Ridaura, del Torrent dels 

Dimonis ni del  Torrent de Can Canyet.  ( Figura 21 del Estudi d´inundabilitat ). 

Per tant aquesta circunstancia ens  permet validar les instal.lacions existents en l´ambit 

actual. 

  

 
 

2.2 Planejament vigent 
      
      El planejament vigent ve donat pel POUM de Santa Critina d´Aro.    
      Text refós segons acord CU Girona. Aprovat definitivament el 24 – 07- 07. 
      Titol IX  Regulació detallada de sòl no urbanitzable. 
      En els seus articles 260 i 261  redacta: 
 
       Art. 260. Zona de càmping 
  
“Aquesta zona comprèn l’àrea de sòl no urbanitzable afecta a l’ús d’acampada. S’hi 

preveu l’ordenament de les instal.lacions i de l’edificació necessària per a permete el 

correcte desenvolupament d’aquest ús turístic”. 

 
 
       Art 261. Condicions de l´edificació 
 
“L’autorització d’edificacions i instal.lacions s’ajustarà a la legislació vigent en la 

matèria. Ordre de 11 de juliol de 1986 pel qual s’estableixen els requisits per a la 

instal.lació i el funcionament dels càmpings (DOG Núm. 717 de 23/07/1986), modificat 

per l’Ordre de 24/07/1991 (DOG núm. 1476 de 05/08/1991) o legislació que la 

substitueixi. 

Per l’autorització de noves construccions o instal.lacions o per a la remodelació de les 

existents, s’haurà de tramitar un Pla Especial Urbanístic, d’acord amb el que estableix 
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l’art. 47.6.e de la Llei d’Urbanisme. Aquest Pla Especial admetrà un màxim d’un 5% 

d’increment. Les edificacions i construccions s’adaptaran a l’entorn quan a situació, 

alçada, composició estètica, de forma que no desentoni amb la perspectiva 

paisatgística. 

 

Càmping Mas Sant Josep : La meitat del càmping Mas Sant Josep està inclòs en 

terrenys on el nivell de risc hidrològic fa incompatible la seva ocupació com a zona 

d’acampada, en conseqüencia s’haurà de realitzar un estudi hidrològic que delimiti 

l’ordenació i els usos admissibles, i que fixi, en el seu cas, les mesures de protecció 

passiva necessàries per a permetre els usos d’acampada. 

La redacció d’aquest document s’haurà de realitzar segons els criteris tècnics i  

prescripcions fixades per l’Agència Catalana de l’Aigua.” 

 

   
2.3 Topografia 
 
Ja descrit  en la descripció de l´àmbit, la topografía es homogènia amb  
 – un sol pendent uniforme -  des del carrer Joan Balletbo i Casanovas cap el 
llindar sud del Ridaura i la mateixa pendent als dos llindars al est i Oest que són 
els torrents esmentats del Canyet i dels Dimonis. 
Cal indicar però, que el costat sud del mur de bloc de formigó presenta en alguns 
trams una mota interna realitzada per la propietat a fi i efecte de poder augmentar 
la resistència del mur en cas d´una possible avinguda del Ridaura. 
 
 
2.4 Estructura de la propietat 
 
L´àmbit del Pla Especial urbanístic Càmping Mas Sant Josep es troba dins de la 
mateixa parcel.la cadastral. 

Referència 17192A0100005Q0001JU 
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2.5 Xarxes d’infraestructures actuals 

Les xarxes existents són les d’Aigua, Electricitat i telefonía ,  Sanejament i 
prevencio d´incendis.. 

AIGUA  
L´abastament d´aigua potable està gestionat pel Consorci de la Costa Brava. 
La instal.lació actual té uns dipòsits de abastament amb una capacitat 1400 m3 
situats als terrenys entre la carretera comarcal i el carrer  Joan Balletbó i 
Casanovas. 
Aquesta reserva d´aigua permet  equilibrar el consum entre la temporada alta 
turística i la resta de l´any. 
El consum total l´any 2015  del Camping va ser de 77.946 m3. 
Dels quals 23.383 m3 van ser per jardineria I 54.562m3 per us domestic. 
Els usuaris dins l´any 2015 van ser 17.390 persones amb un promig d´estada de 9 
nits. 
Per tant el consum ratio  va ser de 34 l dia per usuari. 
S´adjunta plànol amb la xarxa existent.  Planol 16 
En qualsevol cas el desenvolupament del P.E.U. no suposa un increment 
significatiu per sobre de l´actual, per tant no ha de haver cap repercusio sobre els 
recursos hidrics. 
 

ELECTRICITAT i TELEFONIA 
  Pel que fa a la electricitat,  el propi càmping  té una estació transfomadora. 
La potencia contractada es segons quadre adjunt: 
Potencia contractada: 
01/01-21/06/15   Periodes 1,2,3,4 i 5  : 450 KW 
                            Periode  6                   630 KW 
22/06-31/12/15   Periodes 1,2,3,4 i5    350 KW 
                           Periode     6                 630 KW 

 
Amb un consum anual de 1.578.218 KW/h. 

       En quan a la telefonía, es disposa d´una xarxa existent soterrada. 
 

SANEJAMENT 
Les aigües residuals del càmping son abocades a la xarxa municipal  a través 
d´una  conducció  que transcorre paralela entre la tanca sud i el Ridaura fins a 
L´EDAR de Castell- Platja d´aro. 
La depuradora gestionada pel Consorci de la Costa- Brava te un cabal de disseny 
de 35.000m3/ dia capacitat considerada per uns 175.000 habitants i servin 
actualmente per les poblacions de Castell, Platja d´aro, Sant Feliu de Guixols i 
Santa Cristina d´aro. 
Per tant sobradament capaç actualmente  de depurar les aigues residuals 
abocades. 
Planol 17 
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GESTIÓ DE RESIDUS 
El Camping disposa d´una zona per els residus amb acces directe al carrer Joan 
Balletbo. 
El num total de contenidors es de 45 uts. 
Amb la distribució seguent: 
                                              30 unitats de verd x 1.100 litres. 
                                                4 de blaus           x  1.100 litres 
                                                3 de groc            x   1.100 litres 
                                                4 de vidre            x  1.100 litres 
                                                4 d´organica       x      360 litres 
 
 
PREVENCIO D´INCENDIS 
El camping disposa de instal.lacio d´hidrants i extintors segons normativa. 
I planol d´evacuacio en cas d´incendi. 
Planol 16 i planol 18 
 
 

 

 

 

3.- Memòria de l’ordenació 

 3.1 Justificació de la proposta i de la seva adaptació a l’entorn. 

L´activitat del Càmping objecte del P.E.U. es desenvolupa en unes instal.lacions  
en les que en principi no s´hi preveu una ampliació d´aquestes, sinó només petites 
modificacions de les existents. 
La previsió en termes generals es la de anar consolidant i actualitzant l´oferta de 
càmping actual. 
 

 3.2 Descripció de l’ordenació  
La proposta del Pla Especial està subjecta al fet que el càmping és una instal.lació 
existent i en funcionament, i seguint i preservant un model de gestió d´acord amb 
les normatives d´aplicació i actualitzant-se en el possible a la demanda turística del 
moment. 
L´ordenació del Càmping ve descrita per la distribució tipològica de les zones 
segons els usos afins a l´activitat de càmping. 
Dividides en tres grups que són Zona d´Unitats d´Acampada (ZUA), Zona 
d´Equipaments Privats (ZEP), i Zona de Vialitat i zones Verdes (ZVV). 

En el plànol 15 d´ordenació es pot veure aquesta distribució gràficament i amb 
caràcter normatiu, adjuntant-se el quadre-llegenda amb els colors que defineixen cada 
àrea en concret, a continuació: 
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Quadre-llegenda el plànol 15. 

            
Capacitat d’allotjament. 
 
Atès que el camping té 1.718 unitats d’acampada, i complint amb l’article 48 del 
Decret 159/2012 de 20 de noviembre, d’establiments d’allotjament turístic, la 
capacitat total d’allotjament és de 1.718 x 3 = 5.154 persones 

 
S´adjunta quadre amb les superficies destinades a cada zona i les diferents 
superfícies en cada una d´elles segons l´ús. 
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3.3 Coherència amb el planejament territorial i urbanístic 

Atès que no es preveuen ampliacions o actuacions fora de l´ambit  actual, no es té 
en consideració aquest apartat. 

    

    3.3 Documentació de mobilitat. 

Pel que fa a la mobilitat aquest PEU no ha d´incorporar Estudi d´avaluaciò de la 
mobilitat generada atès que no té com a objectiu els que determinen l´exigència 
del referit estudi d´acord amb el que estableix l´article 3.1 del Decret 344/ 2006 de 
6 de setembre 

D´altre banda, pel que fa a l´aparcament, el càmping disposa de diverses zones 
destinades a aquest ús (grafiades en el plànol d´ordenació), a part de la possibilitat 
en algunes zones d´unitat d´acampada de deixar els vehicles a la mateixa 
parcel.la. 
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B. Programació de les actuacions 
 
El cas que ens ocupa tracta d´un càmping existent i en funcionament, el qual 
no preveu cap ampliació pel que fa al àmbit actual, alhora que tampoc en el 
present Pla Especial hi han cessions ni càrregues urbanístiques. 
Per tant, no es planteja cap desenvolupament urbanístic, sinó que es redacta el 
Pla Especial per donar-li un marc urbanístic en compliment de la normativa que 
presenta el POUM. 
Aquest objectiu permetrà obtenir llicències per obres interiors de la instal.lació, i 
poder millorar les prestacions, adaptant l´activitat a la demanda turística. 
En aquest sentit no es considera necessari establir un programa d´actuacions 
sinó que es podria establir una sola etapa amb la mateixa temporalitat que té 
l´activitat de Càmping. 
 
 
 

C. Bases tècniques i econòmiques 

La redacció del present P.E.U. de fet no té per objecte un desenvolupament 
urbanístic, en tant que es tracta d´una instal.lació en funcionament amb un 
àmbit definit. Es tracta de regular l´ordenació del Càmping d´acord al que 
estableix el POUM de Santa Cristina d´Aro i el que disposa el planejament 
derivat d´iniciativa privada referent a garanties i compromisos dels promotors 
de les quals es consideran els seguents: 
 
- Els promotors es comprometen a respectar les condiciones normatives 

contingudes en el present Pla Especial, sobretot pel que fa als aspectes 
ambientals i paisatgístics, per tal de mantenir els criteris d’integració 
paisatgística i adaptació topogràfica dels desnivells existents en els terrenys 
del PEU. 

- Els promotors es comprometen a sol.licitar les corresponents llicències 
d’obres i d’activitats segons el que s’especifica a la normativa d’aquest 
document, amb la presentació de la documentació que s’escaigui, que 
justificarà el compliment de la normativa d’aquest Pla Especial. 

- Els promotors es comprometen a rectificar els punts de les mesures 
ambientals proposades de les conclusions d l’Informe Ambiental d’aquest 
document. 

- Finalment, els promotors corroboraran que disposen dels mitjans 
econòmics suficients per fer front a les obres previstes. 

          
        La viabilitat económica també vindria justificada per tot l’exposat anteriorment. 
        És una instal.lació a ple rendiment  i en qualsevol cas el desenvolupament de 
        millores o nous serveis del càmping dins el marc normatiu del P.E.U. ajudarà  
       indubtablement a una millora econòmica de l´activitat actual. 
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D. Normativa urbanística 

 
 

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 

 

ARTICLE 1: OBJECTE 
 

Aquest Pla Especial Urbanístic té per objecte regular l'activitat del càmping existent 
al terme municipal de Santa Cristina d´Aro que actualment disposa de 1.718 unitats 
d'acampada, amb una capacitat per a 5.154 usuaris. 
En concret, aquest Pla especial té per finalitat remodelar i adequar les 
infraestructures, els equipaments i les instal·lacions del càmping existent de 
manera que es doni compliment a la normativa sectorial vigent, especialment a la 
urbanística, a la normativa sectorial turística i, a la de protecció civil. A més es 
pretén que aquesta adequació pugui adaptar-se a la demanda en condicions 
òptimes per a poder satisfer-la, amb criteris d'eficiència i de sostenibilitat ambiental. 
 

 
 
ARTICLE 2: MARC JURÍDIC    

 
L’article 47.6. e) del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, disposa que en sòl 
no urbanitzable, ultra les actuacions d’interès públic a què es refereix l’apartat 
4, només es poden admetre com a noves construccions, respectant sempre les 
incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable, 
entre d’altres, les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de 
caravanes, autocaravanes i remolcs tenda autoritzades pel Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, que exigeixen en tots els casos la tramitació prèvia d’un pla 
especial. 
 D’acord amb l’article 67.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme esmentat, en el 
desenvolupament de les previsions del planejament territorial o del planejament 
urbanístic general, es poden aprovar plans especials urbanístics si són necessaris 
per a assolir les finalitats següents: 
i) La implantació d’obres i usos relacionats amb l’activitat de càmping i amb 
l’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda previstos expressament 
en el pla d’ordenació urbanística municipal. 

 
Les determinacions i la documentació dels plans especials urbanístics es 
concreten a I‘article 69 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i 
en els 6, 47.3 i 51 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 La normativa sectorial en matèria de turisme està continguda en el Decret 
159/2012, de 23 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges 
d'ús turístic i en la Resolució MAH/4161/201O de 20 de desembre de 2010, per 
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la qual s'estableixen els criteris ambientals per a l'atorgament del distintiu de 
garantia de qualitat ambiental del càmping. 
La normativa en matèria d’aigües és la prevista en el Reglament del Domini Públic 
Hidràulic i en els “Criteris d'intervenció en espais fluvials. ACA, gener de 2002" i 
les "Directrius de planificació i gestió de l'espai fluvial. ACA 2007", redactats per 
I'Agència Catalana de l'Aigua 
La normativa en matèria de protecció civil, concretament el previst al Decret 
82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats 
a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. 
 

 

ARTICLE 3: VIGÈNCIA 
 

Aquest Pla entra en vigor I‘endemà de la publicació de I‘edicte de la seva 
aprovació definitiva i de la corresponent normativa urbanística en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i té vigència indefinida. 

 

 

ARTICLE 4: MODIFICACIONS DEL PLA ESPECIAL 
 
1. Les modificacions del present document hauran de respectar les determinacions 
per ordre de jerarquía urbanística, establertes per les Normes urbanistiques POUM i 
del present Pla Especial Urbanistic que aquí es desenvolupa.  
La modificació puntual dels parametres normatius del contingut del Pla comportarà 
la tramitació de l´expedient corresponent, d´acord amb la legislació vigent. 

 

2. Suposen modificació puntual d’aquest Pla Especial Urbanístic: 
a) Les modificacions de l’àmbit de l’actuació o dels accessos a l’activitat. 
b) Les modificacions d’ordenació de les que en resultin moviments de terres 
superiors als 3 metres d’alçada no previstos en l’actual document. 
c) Aquelles modificacions de posició de les àrees de serveis generals. 
d) Totes aquelles modificacions que no respectin els criteris i determinacions 
generals del document. 

 

3. No suposen la modificació del Pla Especial: 
a) Les modificacions d’ordenació de les àrees d’acampada o la posició dels serveis 
a les unitats d’acampada que no suposin moviments de terres superiors a 3 
metres d’alçada, 
b) La modificació dels tipus de les unitats d’acampada passant de mòbils a 
semimòbils o fixes, o a l’inrevés. 
c) Les modificacions de la situació i/o la forma de les edificacions proposades 
sempre que es mantinguin dins l’àmbit de serveis corresponent. 
d) Les modificacions de les xarxes o instal·lacions de serveis que no suposin 
grans alteracions del terreny. 
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ARTICLE 5: CONTINGUT I INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS  QUE 
L'INTEGREN 

 Aquest Pla està integral pels documents següents: 

DOCUMENTACIÓ ESCRITA 
 
Memòria  
Programa d’actuacions 
Bases tècniques i econòmiques 
Normativa urbanística 
Estudi d’avaluació ambiental 
Estudi d'inundabilitat 
Pla d'autoprotecció 

 
  i  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 
Aquestes normes s'interpretaran sempre atenent el seu contingut i d'acord amb els 
objectius i finalitats expressats en la memòria del Pla. En cas de contradicció 
entre documents o d'imprecisions no interpretables fàcilment pels serveis tècnics, 
prevaldrà sempre la interpretació més favorable al respecte mediambiental i a 
Ia integració paisatgística. 
La delimitació de les diferents zones es farà tenint en compte les toleràncies 
necessàries en tot aixecament topogràfic d'aquestes especials característiques i podrà 
ser precisada i/o ajustada en els projectes executius que la desenvolupin. 
  
El Pla d'autoprotecció ha estat redactat com a integrant del present Pla especial, 
incoporant-se com a annex.  

 

ARTICLE 6: CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 
 
El territori ordenat per aquest Pla especial té la classificació de sòl no urbanitzable, 
a l’efecte del règim jurídic del sòl. 
 

 

ARTICLE 7: QUALlFICACIÓ DEL SÒL 
 
D’acord amb el planejament general del municipi de Santa Cristina d´Aro,  inclosos 
dins l'àmbit del P.E.U. esta classificat com a sòl no urbanitzable . 
Segons art 260   Zona de Càmping. 
 

 

ARTICLE 8: SERVITUDS  
Zona de protecció de les línies elèctriques: 
  L’existència de línies elèctriques obliga a deixar una distància mínima de seguretat 
de 5m a cada costat de la línia elèctrica de mitja tensió, amidada des dels 
conductors externs, segons normativa sectorial vigent o bé la correspongui en cas de 
línies d’alta tensió d’acord amb la companyia. 
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CAPÍTOL II ORDENACIÓ 

 

ARTICLE 9: ÀMBIT TERRITORIAL 
 
Aquest Pla Especial Urbanístic afecta a un àmbit de 282.002,30 m² de sòl, 
delimitat a la documentació gràfica  i està inclòs en una zona on és especialment 
admès l’ús de càmping. 

  L’àmbit de la instal·lació està format per una finca única i indivisible. 
 

ARTICLE 10: TIPOLOGIA D’ÀREES 
 
Per a l’ordenació interna de l’activitat de càmping, tot mantenint la qualificació 
vigent, l’àmbit del Pla es divideix en diverses zones en funció dels usos previstos: 
  
 -ZONA D’UNITATS D´ACAMPADA      ZUA 

  -ZONA D´EQUIPAMENTS PRIVATS ZEP 
 -ZONA DE VIALITAT I JARDINS           ZVV 
 
 
 
 
ARTICLE 11: ZONA D’UNITATS D’ACAMPADA  - ZUA 

 
Les àrees d'acampada són espais de terreny destinats a la ubicació d'un vehicle i 
d'un únic alberg mòbil, semimòbil o fix. Són aptes per a totes les modalitats, les 
quals poden agrupar-se en tres tipologies segons la normativa sectorial vigent: 
 

• Unitats d'acampada: tendes 
• Unitats d’acampada amb albergs mòbils (caravans i autocaravanes) i  

semimòbils (habitatges mòbils  o  “mobil-homes”) 
• Unitats d'acampada  amb  albergs fixes: bungalous 
 
( v e u r e  p l à n o l  1 6 ,  l l e g e n d a  d e  Z o n i f i c a c i ó )  

 

  
Segons el quadre adjunt anteriorment i en aplicacio de l´article 40 del Decret 
159/2012 de 20 de Novembre d´establiments d´allotjament turistic i d´habitatges 
d´us turistic: 
 

Art 40 Albergs fixos i semimòbils. 

1. Els càmpings poden instal·lar albergs fixos, sempre explotats per la persona 

titular del càmping, i semimòbils, amb un màxim de sis places cadascun. Cadascun 

d’aquests albergs han d’estar situats dins d’una unitat d’acampada. 
2. El nombre d’unitats d’acampada destinades a albergs fixos o semimòbils no 
pot ultrapassar el 50% del total. En cap cas els albergs fixos poden ultrapassar el 
40% del total d’unitats d’acampada. 
3. Els albergs fixos i semimòbils no poden ocupar més del 50% de la unitat 
d’acampada. 
4. El planejament urbanístic pot determinar la quantia i distribució del nombre 
d’unitats d’acampada per a albergs fixos o semimòbils, de manera que respecti 
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la naturalesa rústica dels terrenys i es minimitzi l’impacte que provoca la seva 
implantació, tant en relació amb l’espai 
cromatisme que puguin presentar. 
 

Per tant, en el cas que ens ocupa tenim un total de  1.718 uts d´acampada, dels quals 
es destinen: 
        
ZUA (zones unitats acampada) Nº d’unitats Percentatge del total 

TENDES 859 50% 

MÒBILS I SEMIMÒBILS 172 10% 

FIXES 687 40%  
TOTAL 1.718 100% 

                        
 
 
Cada unitat tindrà convenientment senyalitzats els seus límits i el número que li 
correspon. Totes les unitats d'acampada han de tenir un bon accés rodat a través 
del vial corresponent. En les unitats d'acampada, la Direcció General de Turisme 
podrà també atorgar autorització d’instal·lació de construccions fixes destinades a 
allotjament, sempre que siguin de planta baixa de tipus bungalou i siguin 
explotades pel titular del càmping. 

  Els albergs fixos i semimobils no ultrapassaran en la seva ocupació el 50% del total    
  d’unitats d´acampada. 
 

 

 

ARTICLE 12.  ZONA D´EQUIPAMENTS PRIVATS    ZEP 
 

 Els serveis generals d’ús general d’ús comunitari són els sectors o àrees que 
tenen la  funció de  donar servei  a l’activitat principal  de l'acampada.  Han 
d’estar dimensionats com a serveis complementaris de l’ús principal de la 
instal·lació d’allotjament temporal de càmping i no poden tenir com a finalitat 
atendre demandes externes a la instal·lació. L’alçada màxima de les edificacions 
no ha de ser superior a planta baixa i pis, essent sempre edificacions aïllades. 
 

  Els usos  permesos per aquests serveis són: 
 Recepció-informació, bar-restaurant, botiga, serveis administratius, serveis 
higiènics generals, serveis adaptats, farmaciola, magatzem del càmping, taller, sala de 
jocs, habitatge per a guàrdia i custòdia de la instal·lació, àrees arbrades, àrees de 
joc i esplai i altres usos complementaris necessaris per a l’activitat de càmping que 
es regulen en la respectiva normativa sectorial. 
El plànol d'ordenació num 15 estableix l e s  reserves de sòl que actualment ja 
són serveis generals d’’ús comunitari dins del càmping. 
 

 

 

 



17 

 

 
ARTICLE 13: SERVEIS A LES UNITATS D’ACAMPADA: 
 
Els serveis a les unitats d’acampada estan constituïts pels edificis situats 
principalment amb proximitat a les àrees per albergs mòbils, repartits per tota 
la instal·lació. També poden acollir els magatzems d’eines de jardineria i 
manteniment. L’alçada màxima d’aquest edificis no ha de ser superior a una planta. 
 
Els usos  permesos per aquests serveis són: 
Usos: Dutxes per a homes i dones, evaquatoris per a homes i dones, cambra de 
neteja, serveis generals, serveis adaptats,  abocador  wàter químic, bugaderia, 
instal·lacions, magatzem, taller i tots els altres usos complementaris necessaris per 
a edificis de serveis, els quals es regulen amb la respectiva normativa sectorial. 
 

 

ARTICLE 14:   ZONA DE VIALITAT PRIVADA           ZVP 
 
El plànol d'ordenació 15 estableix los reserves de sòl que actualment ja són vials 
d’accés i els espais que es preveuen per a la seva ampliació per tal de garantir, o 
bé l'amplada mínima de 5m quan hi ha dos sentits de circulació, o bé per 
preservar la zona de servitud de pas de 5m d'amplada lligada al domini públic 
hidràulic. Es diferencien dos tipus de vials: els aptes per a la circulació rodada i 
els vials exclusivament per a vianants. 
Dins el sistema viari també s'hi inclouen les places d'aparcament quan no són 
interiors a la mateixa unitat d'acampada. 
Hi ha dos tipus de places d'aparcament: les lligades a les visites i afluència 
en èpoques de màxima afluència i les lligades als usuaris del càmping situades a 
l'interior del recinte principal, tal com ja s´ha descrit anteriorment. 

 

 
ARTICLE 15: USOS PROHIBITS DELS EDIFICIS 
 
Queden prohibits tols els usos que no siguin els propis de l’activitat i especialment 
els habitatges (tret de l’habitatge per a guàrdia i custòdia de la instal·lació) i els 
usos comercials i de serveis oberts al públic en general. 
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CAPÍTOL III: CONDICIONS D’EDIFICACIÓ 

 

ARTICLE 16: EDIFICABILITAT. 
 
Atenen a l’article 261 Condicions de l´edificacio, descrit anteriorment,  el Pla Especial 
nomes admetrà un 5% d´increment sobre l´edificabilitat existent, en el moment de 
l´aprovacio definitiva d´aquest POUM. 
 
Quadre de superfícies construïdes: 
              
 
 
           
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Edificabilitat restant   12.003,97 m2 x 5 %   =  600,19 m2 de sostre  
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ARTICLE 17: ORDENANCES D‘EDIFICACIÓ 
 

1. Tipus d’edificació : edificació aïllada. 
2. Separacions mínimes entre edificacions: l’alçada de les edificacions, tant 

les fixes com les semimòbils. 
3. Ocupació màxima: 50% de l’àrea o la unitat d’acampada. 
4. Nombre de plantes: planta baixa per als serveis a les unitats 

d’acampada, bungalous i remolcs semimòbils, planta baixa i pis per les 
edificacions de serveis generals quan el programa així ho requereixi essent 
prioritari construir totes les edificacions en planta baixa. 

5. Alçada reguladora màxima: 3,2m per als bungalous, 3,5m per a la resta 
d’edificis en plata baixa, amidat des del terreny definitiu fins l’arrencada de 
la coberta; 6.5m per les edificacions de planta baixa i un pis. 

 

 

ARTICLE 18: CONDICIONS D’EDIFICACIÓ PER ALS BUNGALOWS 
 
Les edificacions noves per a bungalous seran aïllades, plantejant-se amb la 
màxima simplicitat, tant pel que  fa als volums, les estructures, la distribució i 
la composició de façanes. El tractament de façanes tindrà una composició el més 
neutra possible i  es basarà en materials, acabats  i colors terrosos que garanteixin 
una adequada integració cromàtica en les condicions naturals de I’entorn. No es 
tracta de reproduir literalment a escala petita tipologies d’habitatge tradicional sinó 
d’optar preferentment per volums simples, austers i funcionals d’acord amb una 
imatge moderna adequada a l’ús turístic d’aquestes construccions. 
Les cobertes seran preferentment a dues aigües, amb pendents entre el 35% i el 
45%. Si I’ edifici té una fondària inferior a 5m (entenent com a fondària la dimensió 
perpendicular a les corbes de nivell), la coberta podrà tenir una sola vessant. 
No s’admeten cobertes planes accessibles, tipus terrassa. 
 

 

 
ARTICLE 19: CONDICIONS D’EDIFICACIÓ PER ALS EDIFICIS DE SERVEIS 

 
Les edificacions noves per a serveis seran aïllades, plantejant-se amb la màxima 
simplicitat, tant pel que fa als volums, estructures, distribució i composició de 
façanes. El tractament de façanes tindrà una composició adaptada a les tipologies 
tradicionals de l’entorn i es basarà en materials, acabats i colors terrosos propis de la 
comarca que garanteixin una adequada integració cromàtica en les condicions 
naturals de I’entorn. S'evitaran els colors brillants i l'acabat d'obra vista. 
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CAPÍTOL IV ORDENACIÓ DELS ESPAIS COMUNS 
 

ARTICLE 20: TANCA PERIMETRAL I ACCESSOS 
 
Tot el perímetre del càmping estarà degudament tancat, de manera que es pugui 
tenir un control total de les persones que accedeixin al seu interior. Aquesta 
tanca perimetral esta realitzada amb materials que no destaquen en la fisonomia 
natural del paisatge  I amb prou guaranties de Resistencia. Alhora també seguint les 
directrius del planejament vigent municipal.    
S'habilitaran unes portes que permetin la sortida directa de les persones de dins el 
càmping cap a l'exterior, de manera que no es pugui entrar des de fora, en cas de 
produir-se una situació de risc. 
 

ARTlCLE 21: PROTECCIÓ DE LA MASSA ARBRADA 
 
Es preservaran i potenciaran, segons el casos, els espais lliures que ja 
actualment disposen d'una massa arbòria. En els talusos entre unitats 
d'acampada o entre aquestes i el viari on actualment no hi ha vegetació, 
s'enjardinaran i o es plantaran arbres per tal de crear zones d'ombra i estabilitzar 
els talusos si s´escau. 
 

ARTlCLE 22: INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
 
El Pla Especial incorpora una  a va lu ac ió  ambiental, d'acord amb I‘article 51 de 
la Llei d'Urbanisme. Les actuacions que s’efectuïn dins I‘àmbit del Pla Especial 
s'adequaran a les mesures d'integració proposades per l’estudi. 
Els talusos de desmunt i els talusos de terraplè que es creïn dins de l’àmbit del Pla 
Especial hauran de tenir un pendent màxim 1/3 (alçada, base), per tal de garantir 
una morfologia final més natural i permetre o facilitar la restauració vegetal 
d'aquestes noves superfícies. 
La plantació d'arbres i d'arbustos, tant en el límit de les parcel·les com en les 
àrees intersticials i de revegetació, es farà amb espècies vegetals pròpies de 
l'entorn geogràfic i climàtic de l'àmbit del Pla E special, seguint els criteris (tipus 
d’espècie, característiques dels exemplars, densitats de plantació) establerts en 
l’informe ambiental i l’estudi d’integració paisatgística. Una vegada realitzades les 
plantacions previstes i establertes en aquest, el promotor del càmping haurà de 
mantenir les cobertes vegetals creades, per tal de permetre la seva consolidació I 
el seu desenvolupament. 
Les modificacions que es realitzin en l'urbanització i els projectes dels edificis de 
serveis que puguin redactar-se estan subjectes, des del punt de vista ambiental, 
al compliment de les mesures preventives i correctores establertes en l´avaluació 
ambiental, sense perjudici, en qualsevol cas, del compliment de la legislació 
ambiental i urbanística vigent. 
El promotor del càmping es compromet a garantir el compliment de les mesures 
preventives i correctores establertes en l'Informe ambiental  i també a la normativa 
del Pla especial. 
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ARTICLE 23: PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 
 
L'enllumenat exterior dels vials, parcel·les, edificacions i altres instal·lacions del 
càmping haurà de complir les directrius de minimització de la contaminació 
lumínica que fixa la Llei 8/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
I‘enllumenament per protecció del medi nocturn. Entre altres mesures, es reduirà 
l'enllumenat exterior de la instal·lació entre les 23h i les 7h per tal de garantir la 
mínima pertorbació del medi nocturn, mantenint-se només a la zona d'accés, 
sanitaris i vials interiors, al mínim que permeti la circulació de vianants. 
Els accessos, els vials i les instal·lacions d'ús general i obligatòries estaran 
degudament il·luminades, i la xarxa de distribució d'enllumenat estarà totalment 
soterrada. Les lluminàries que s'instal·lin, d'uns 3-4 m d'alçada aproximadament, 
hauran d'evitar totalment l'emissió de flux lluminós cap a l'hemisferi superior i 
seran anticontaminants. 
A les torretes elèctriques amb endolls i caixa de protecció I fusible i a tols els 
endolls d'ús públic s'hi indicarà el voltatge i I‘amperatge. A partir de les 23h es 
reduirà la il·luminació i es mantindrà, solsament, a I‘àrea d'accés, sanitaris i voltants 
de piscines, així com als vials interiors, la mínima que permeti la circulació de 
vianants. 
Als vials peatonals s'hi instal·laran balises de làmpades de vapor de sodi a 
mitjana alçada, màxim aproximat  80cm d'alt, inclinades i sempre dirigides cap al terra. 
 

 

ARTICLE 24: PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
 
S’haurà de complir amb I‘establert al Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 
la contaminació acústica i se n'adapten els seus annexos. Caldrà complir amb els 
objectius de qualitat acústica corresponents a la zona de sensibilitat acústica alta, tipus 
"A3". 
 
 
ARTICLE 25: ABASTASTAMENT D'AIGUA POTABLE I DE REG 

 
El càmping haurà de disposar d'un abastament d'aigua potable amb un volum 
mínim de 5 0  litres per plaça i dia. El subministrament provindrà de la xarxa 
d'abastament  d’acord amb el Consorci de la Costa Brava i l’ACA. 
L’establiment disposa d'uns dipòsits d'acumulació amb una capacitat mínima de 
1400 m³ per a la totalitat del càmping. Els dipòsits disposaran d'aparells per a la 
cloració automàtica de I‘aigua. Els dipòsits reguladors hauran de ser accessibles per 
efectuar-hi   les   neteges   a   fons   i   les   desinfeccions   periòdiques   que   
siguin reglamentariament obligatòries. 
Els dipòsits esmentats estan situats als terrenys annexes al Càmping entre el carrer 
Joan Balletbó i casanovaso i la carretera comarcal. 
La xarxa de distribució de l’aigua potable està grafiada al plànol num 16. S’haurà 
d'acreditar periòdicament la potabilitat de I‘aigua mitjançant un certificat lliurat pel 
Departament de Salut. En el cas d'utilització d'aigües no potables, els punts de 
captació d'aquestes aigües seran degudament senyalitzats amb la indicació "No 
potable" en els idiomes català, castellà, alemany, angles i francès com a mínim. 
El promotor haurà d'assumir íntegrament els costos econòmics de les despeses  
relatives a l'execució de les noves infraestructures d’abastament o I‘ampliació de les 
existents. 
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ARTlCLE 26: TRACTAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS 
 

El sistema de sanejament complirà amb el Pla de Sanejament de les Aigües 
Residuals Urbanes de l'ACA aprovat el 2005 i el Reglament de serveis públics 
de sanejament (RSPS) segons el Decret 130/2003, de 13 de maig. 
El promotor haurà d'assumir integrament els costos econòmics de les despeses 
relatives l'execució i/o millora de les obres de sanejament necessàries per al 
funcionament de l’activitat: col·lectors en alta, estacions de bombament i estació 
de tractament d'aigües residuals. 
 

 

ARTICLE 27: GESTIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS 
 

Com a activitat generadora de deixalles, el promotor del càmping ha de garantir la 
recollida, la gestió i el tractament autoritzat de tots els residus que generi la 
instal·lació, d'acord amb el Decret Legislatiu 1/2009, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei de residus. 
Es dotarà  el  càmping dels contenidors necessaris per  permetre  la recollida 
selectiva de les diferents tipologies de residus sòlids que es generen, tant les 
deixalles generades en les unitats d'acampada del càmping com les generades en 
els edificis de serveis. De manera especial, cal garantir la dotació de contenidors 
suficients per a la segregació de les següents tipologies: matèria orgànica, vidre, 
paper i cartró, envasos en general, piles i rebuig. 
Els contenidors que centralitzaran la totalitat de les deixalles generades per 
l’activitat de càmping es localitzaran a I‘entrada del càmping. 
Cal que els contenidors no siguin visibles al públic. La integració paisatgística es  
mitjançant tanques de fusta, de color fosc. 
 

 
 
ARTICLE 28: CONSUMS D'AIGUA I ELECTRICITAT 
 

Per a optimitzar el consum d'aigua, s'incorporaran sistemes d'estalvi d'aigua en els 
equipaments de bany de les edificacions previstes, com ara aixetes, dutxes o 
cisternes de wàter, així com en els sistemes de reg o de la piscina. 
Per a optimitzar els consums energètics i promoure I‘ús deis recursos energètics 
renovables, s'instal·laran elements d'elevada eficiència energètica en les 
diverses edificacions previstes i en I‘enllumenat exterior. A més, el disseny de les 
edificacions hauria de garantir el màxim aprofitament possible de la llum natural, i 
les estructures hauran d'estar convenientment amades per a reduir les pèrdues 
energètiques. L'edificació haurà de complir amb I ‘establert al Decret 21/2006, de 
14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els 
edificis. 
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ARTICLE 29: PREVENCIÓ DE RISC D'INCENDI 
 

Les edificacions del camping hauran de complir amb la normativa contraincendis DB-
SI del CTE. 
Com a de prevenció d'incendis, el promotor del càmping ha d'adoptar, de manera 
permanent, les següents mesures amb caràcter obligatori dins del que es I‘àmbit del 
Pla Especial: 
 

• Pla d'autoprotecció contra incendis per al conjunt de la instal·lació del 
càmping i tramitar la seva incorporació al pla d'actuació municipal 
d’emergències de l'Ajuntament, d'acord amb el Pla de protecció civil 
d’emergències per a incendis forestals a Catalunya (INFOCAT). 

• Disposar d'una xarxa d'hidrants i extintors homologats per a l’extinció 
d’incendis que compleixi les característiques establertes per decret. 

• Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant 
els interns com els d'accés, i les cunetes. 

• Retirar les restes vegetals generades durant la poda i les tasques 
de manteniment de les zones verdes i portar-les a un gestor 
autoritzat de tractament de residus vegetals 

 

 

 
ARTICLE 30 : SANEJAMENT 
 
D´acord amb l´article 100.1 del RDL 1/2001, “restará prohibit amb carácter general, 
L´abocament directe o indirecte d´aigues i de productes residuals susceptibles de 
contaminar les aigues continentals o qualsevola altre element del domini hidraulic, 
excepte que es compti amb la prévia autoritzacio administrativa. 
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CAPÍTOL V EXECUCIÓ I GESTIÓ 

  

ARTICLE 31: LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS 
 

Un cop aprovat definitivament el Pla Especial Urbanístic, serà perceptiva 
l'obtenció de la llicència municipal d'obres concedida per  l'Ajuntament de Santa 
Cristina d´Aro, tant per obres d’urbanització com per a les d’edificació, inclosos 
els bungalows. 
El contingut i la documentació necessària per a la sol·licitud de la llicència d'obres es 
regula a la normativa del planejament general del municipi. 
Caldrà també la tramitació de la corresponent llicència ambiental. 
 

 

ARTICLE 32: OBRES D'URBANITZACIÓ 
 
Malgrat que no hi ha previst obres d´urbanització, en cas de voler realitzar 
modificacions d’urbanització, referents a les àrees d'acampada, al viari i a les 
mesures de seguretat, aquestes adoptaran el criteri que defineixen en aquestes 
normes i en els criteris del propi P.E.U. 
 
 
 
 
ARTICLE 33: D'OBRES D'EDIFICACIÓ 

 
Per els projectes d'obres d’edificació que poden redactar-se en l'àmbit d'aquest Pla 
E special, referents a les dotacions i serveis  s´adoptaran els criteris que defineixen 
aquestes normes i que es recullen de forma orientativa, no vinculant, gràficament, 
en els plànols d'ordenació. El criteri bàsic a emprar en tota construcció de nou 
bungalou o ampliació dels edificis existents és el de màxima integració amb 
I’entorn. 
Es consideren obres de manteniment aquelles actuacions que no suposin nous 
serveis urbans o infraestructura d'urbanització, quedant limitades a operacions 
de conservació de les existents i aquelles petites instal·lacions complementàries 
que no requereixen executar obra civil. 
 

 

 

                                                     Ferran Gelabert Oriol, arqte. 

                 

                                                   Santa Cristina d´Aro,  JUNY  2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               ANNEXES 

 

 

                    ESTUDI TECNIC PER REFORÇ DE MUR DE TANCAMENT 

                    SITUACIO DE MODIFICACIONS I AMPLIACIONS  ( EDIFICACIO ) 

                    AUTORITZACIONS I LLICENCIES D`OBRES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ESTUDI TECNIC PER REFORÇ ESTRUCTURAL DE MUR  

                    DE TANCAMENT EN ZONA INUNDABLE. 

      

                     



 

INTRODUCCIO  CAPACITAT  RESISTENCIA  MUR  LLINDAR  SUD. 

 

En referencia a la capacitat resistent del mur de proteccio esmentat s´adjunta estudi tecnic 

realitzan en primer lloc un calcul de la capacitat actual per tal de soportar els esforços 

requerits per l´estudi d´inundabilitat. 

 

 Ates que la capacitat d´aquest no es suficient en la situacio actual, es proposen tres solucions 

constructives  que garanteixin la seguretat  requerida. 

Aquestes consisteixen en : 

 Opcio 1 . Formacio de talus de terres forman contarfort amb el mur actual 

Opcio2.   Formacio de contraforts i ampliacio de sabata. 

Opcio 3 . Formacio de mur de bloc paralel a l´actual amb ampliació de fonamentacio. 

 

Posteriorment es proposa  l´aplicacio d´aquestes  solucions al mur existent.  

S´adjunta planol grafian els diferents trams  propostas per tal de corretgir la capacitat resitent 

actual. 

 

Pel que fa a les portes , existents ( 3) , es proposa reforçar el brancal  aplican l´opcio 2  o 

l´opcio 3 segons  les necesitats funcionals del camping. 



 

SITUACIO ACTUAL DEL MUR DE PROTECCIO EN EL LLINDAR SUD 

 

Comprovació de la capacitat de contenció del mur existent enfront a la possible 

l’empenta hidrostàtica de l’aigua d’una alçada d’1,50m. 

 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL MUR. 
 
Geometria. 
Alçada lliure del fust (H) = 2,00m 
Gruix del fust (e) = 0.20m 
Pes = 0,5T (per metre lineal) 
 
Alçada Sabata (a) = 0,6m 
Amplada Sabata (b) = 1,0m (Centrada) 
 
Materials del mur. 
Fust:  
Fàbrica de Bloc de morter de ciment de 20cm d’espessor 
Sabata : 
Formigó en massa 
(es desconeix l’armat). 
 
Esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terreny. 
Tensió admissible σ adm. = 1.0 k/cm2 
Densitat = 1.8 T/m3 
Cohesió = 0 
Angle de fregament intern Ф = 27º 
 
 
 
 
 



ANÀLISI DE LES DADES DISPONIBLES. 
 
Ens trobem davant d’un mur de fàbrica de blocs de morter de ciment buits i sense armar 
que no té capacitat a flexió per absorbir els moments que es generaran, assimilant-se més 
a un mur de tanca que a un mur a flexió. 
Donades les característiques constructives del mur existent, caldrà reforçar-lo per complir 
els requeriments d’estabilitat enfront la hipotètica empenta hidrostàtica de l’aigua 
exigida.  
 
 
COMPROVACIONS A REALITZAR. 
 
1) Bolcada 
 
Σ M = 0 
Condició d’equilibri: W · x = E · y 
E · y = Moment de Bolcada 
W · x = Moment de contrabolc 
 
Condició d’estabilitat: W · x / E · y  ≥  1,2 

 
(W = pes del mur i la sabata) 
(E = suma de totes les empentes) 
 
 
 
 
2) Lliscament  
 
Σ M = 0 
Condició d’equilibri: E = W · tgФ 
 
Condició d’estabilitat: W · tgФ / E ≥ 1,5 

 
( T = Fregament = W · tgФ ) 
  
 
 
 
 
3) Excentricitat 
 
La Resultant de les accions ha de passar pel terç central de la base 
 



 
En el cas que ens ocupa, donades les característiques constructives del fust ( blocs buits i 
sense armadura vertical), aquest no està solidaritzat amb la sabata. Per tant, davant de 
l’acció de la força E tindrem: 
  

- Bolcada per gir del fust per la secció de recolzament sobre la cara superior de la 
sabata 

- Desplaçament del fust sense que la component T pugui contraposar-se. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
Caldria plantejar el reforç dels diferents elements que composen el mur: sabata i fust. 
Es consideraran les següents opcions: 
 

- Opció 1: Una opció de reforç seria afegir terres per l’interior creant un talús que 
disminuís l’alçada lliure del fust amb una relació aproximada H:B = 1:2 fins una 
alçada aproximada d’un metre. 

 
- Opció 2: Una altra opció seria la construcció de contraforts cada L metres, que 

reforçarien el fust acoblant-se perpendicularment i recrescuts puntuals de la 
sabata correguda coincidint amb cada contrafort. 

 
- Opció 3: Una tercera opció seria la construcció d’un muret paral·lel adossat al fust, 

de fàbrica de bloc reblert de formigó i armat i recrescuts puntuals de la sabata 
correguda. 

 
A continuació  es predimensiona  cadascuna de les tres opcions i es verifica el compliment 
dels requeriments. 



PROPOSTA 1.  Aportacio de terres en formació de talus 

 
COMPROVACIÓ   
 
Aportació de terres (sauló, grava) segons detall adjunt.  
Densitat considerada (ν )= 1.8 T/m3 ; Volum de terres  = 1,20 m3/m.l. ; alçada = 1,0m 
Cohesió = 0 
Angle de fregament intern Ф = 25-27º 
Pes del fust del mur = 0,5T (per metre lineal) 
 
Comprovació. 
En aquest cas com que el mur existent no està armat, i no està solidaritzat amb la sabata, 
no hi ha d’haver-hi flexions. 
Hem de comprovar l’estabilitat del conjunt fust del mur – massís de terres, enfront de 
l’acció de la possible empenta hidrostàtica. 
La resultant de les forces actuants ha de passar pel terç central del massís de terra 
d’aportació, de manera que no hi hagi possibilitat de bolcada (referida al pla de la rasant 
del terreny).  
 
Comprovarem només el lliscament i  l’excentricitat en el predimensionat realitzat: 
 
· Determinació  de l’empenta hidrostàtica: 
  Eag =  1,5 x 1,5 / 2 = 1,125 Tn 
· Moment de bolcada (respecte al pla de la rasant del terreny; resultant de l’empenta   
situada a un terç de l’alçada):  
  Mb = 1,125 x (1/3 x H ) = 1,125 x 0,5 = 0,56 T·m 
· Empenta majorada: 
  Eag *=  1,125 x 1,2 = 1,35 Tn 
 
· Comprovació del lliscament:  
  T = P x tg Ф 
  1,35 = P x 0,51 → P = 1,35 / 0,51 = 2,647 T. 
 
Per tant el volum necessari de terres serà :  
2,647 / (0,5 + 1,80) = 1,15m3 < 1,20 m3/m.l. 
 
Donem per vàlid el predimensionat. 
 
 
· Determinació de l’excentricitat de la resultant: 
 
2,66 · X = (0,5 · 2,10) + (0,72 · 1,8) + (1,44 · 1,06) 
 
X = 3,87 / 2,66 = 1,45m. Compleix el requeriment. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donem per vàlid el predimensionat. 

 
 
 
 
Opció reforç amb aportació de terres 
 
Esquema mur reforçat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA 2.  Construccio de contraforts amb ampliació de sabata existent  
 
COMPROVACIÓ  
 
Construcció de contraforts i ampliació de la sabata existent segons detall annex. H = 1,2m 
 
Comprovació. 
En aquest cas es tracta de construir un element de blocs de formigó reomplerts de 
formigó i armats capaços de contrarestar la flexió produïda per l’empenta hidrostàtica. 
Com que el mur existent no està armat, l’empenta es transmetrà al contrafort per la qual 
cosa es considera que aquest pot estabilitzar com a màxim entre 2 i 3 metres del mur 
existent, que al no estar armat té una capacitat de flexió horitzontal molt limitada. 
 
 
1) Bolcada 
 
Σ M = 0 
Condició d’equilibri: W · x = E · y 
E · y = Moment de Bolcada 
W · x = Moment de contrabolc 
(Coeficient de seguretat: 1,5) 
 
Hem de comprovar el predimensionat realitzat (contrafort cada 2,50m): 
 
· Determinació  de l’empenta hidrostàtica: 
Eag =  1,5 x 1,5 / 2 = 1,125 Tn 
· Moment de bolcada (respecte al pla de recolzament de la sabata; resultant de l’empenta 
situada a un terç de l’alçada):  
Mb = 1,125 x (1/3 x H ) = 1,125 x (0,5 + 0,6) = 1,2375 T·m ( per metre lineal) 
 
 
· Determinació del moment de contrabolc (despreciem el mur existent ja que no està 
armat, per tant, no està solidaritzat amb la sabata i no col·labora: 
 
Pes del contrafort: 1,0m x 1,2m x 0,2m x 2,4T/m3 = 0,57 T 
 
Pes de la sabata existent (2,5 m.l.) : 2,5m x 1,0m x 0,6m x 2,4T/m3 = 3,6 T 
 
Pes del suplement de la sabata: 0,8m x 0,8m x 0,6m x 2,4T/m3 = 1,23 T 
 
Moment de contrabolc: 
 
Mcb = (0,57 x 0,70) + (3,6 x 1,3) + (1,23 x 0,4) = 5,57 T·m 
 



Mcb / Mb = 5,57 / (2,5 x 1,237) = 1,80 > 1,50. Compleix el requeriment. 
 
2) Lliscament  
 
Σ M = 0 
Condició d’equilibri: E = W · tgФ 
 
Condició d’estabilitat: W · tgФ / E ≥ 1,2 

 
( T = Fregament = W · tgФ ) 
  
 
 
Eag =  1,5 x 1,5 / 2 = 1,125 Tn (per metre lineal) 
 
Pes del mur existent ( 2,5 m.l.): 0,5 x 2,5 = 1,25 T 
Pes del contrafort:  0,57 T 
Pes de la sabata existent (2,5 m.l.) : 3,6 T 
Pes del suplement de la sabata: 1,23 T 
 
W = 1,25 T+ 0,57 T + 3,6 T + 1,23 T = 6,65 T 
tgФ = 0,51 
 
W · tgФ / E = (6,65 x 0,51) / (2,5 x 1,125) = 1,21 > Compleix el requeriment. 
 



Secció del mur: 
 

 
 
 
 
Planta:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA 3.  Construccio de mur paralel a l´actual 
 
COMPROVACIÓ   
 
Construcció d’un mur paral·lel adossat al fust reomplert de formigó i armat amb capacitat 
a flexió, i ampliació de la sabata existent segons detall annex. H = 1,2m 
 
Comprovació. 
En aquest cas es tracta de construir un element de blocs de formigó reomplerts de 
formigó i armats capaços de contrarestar la flexió produïda per l’empenta hidrostàtica. 
Com que el mur existent no està armat, l’empenta es transmetrà al nou mur per la qual 
cosa es considera que aquest pot estabilitzar el conjunt. S’ha d’ampliar la sabata existent 
amb recrescuts com a màxim entre 2 i 3 metres, o bé amb un recrescut continu de 40cm 
d’amplada pel gruix de la sabata. 
 
1) Bolcada 
 
Σ M = 0 
Condició d’equilibri: W · x = E · y 
E · y = Moment de Bolcada 
W · x = Moment de contrabolc 
(Coeficient de seguretat: 1,5) 
 
Hem de comprovar el predimensionat realitzat (contrafort cada 2,50m): 
 
· Determinació  de l’empenta hidrostàtica: 
Eag =  1,5 x 1,5 / 2 = 1,125 Tn 
· Moment de bolcada (respecte al pla de recolzament de la sabata; resultant de l’empenta 
situada a un terç de l’alçada):  
Mb = 1,125 x (1/3 x H ) = 1,125 x (0,5 + 0,6) = 1,2375 T·m ( per metre lineal) 
 
 
· Determinació del moment de contrabolc (despreciem el mur existent ja que no està 
armat, per tant, no està solidaritzat amb la sabata i no col·labora: 
 
Pes del fust de reforç (2,5 m.l.):  2,5m x 1,2m x 0,2m x 2,4T/m3 = 1,425 T 
 
Pes de la sabata existent (2,5 m.l.) : 2,5m x 1,0m x 0,6m x 2,4T/m3 = 3,6 T 
 
Pes del suplement de la sabata: 0,8m x 0,8m x 0,6m x 2,4T/m3 = 1,23 T 
 
Moment de contrabolc: 
 
Mcb = (1,425 x 1,10) + (3,6 x 1,3) + (1,23 x 0,4) = 6,73 T·m 



 
Mcb / Mb = 6,73 / (2,5 x 1,237) = 2,17 > 1,50. Compleix el requeriment. 
 
2) Lliscament  
 
Σ M = 0 
Condició d’equilibri: E = W · tgФ 
 
Condició d’estabilitat: W · tgФ / E ≥ 1,2 

 
( T = Fregament = W · tgФ ) 
  
 
 
Eag =  1,5 x 1,5 / 2 = 1,125 Tn (per metre lineal) 
 
Pes del mur existent ( 2,5 m.l.): 2,5 x 0,5 x 2,5 = 3,125 T 
Pes del fust de reforç:  0,57 T 
Pes de la sabata existent (2,5 m.l.) : 3,6 T 
Pes del suplement de la sabata: 1,23 T 
 
W = 3,125 T+ 0,57 T + 3,6 T + 1,23 T = 8,52 T 
tgФ = 0,51 
 
W · tgФ / E = (8,52 x 0,51) / (2,5 x 1,125) = 1,54 > 1,50. Compleix el requeriment. 
 



Secció del mur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    SITUACIO DE MODIFICACIONS I AMPLIACIONS 

                    EN RELACIO A L`EDIFICACIO 

      

                     



 

SITUACIO DE MODIFICACIONS I AMPLIACIONS 

 

 

 

ANNEX 

En referència al punt 4.2 Compatibilitat amb el planejament urbanístic de la notificació 

d’acord CUG 02/03/17.   Avanç del Pla urbanístic del Cámping Mas Sant Josep de Santa 

Cristina d´Aro. 

Per tal de precisar la situació de les petites modificacions i ampliacions referides  al 

punt 3.1 de la Memòria d´Ordenació.  Justificació de la proposta i de la seva adaptació 

a l´entorn. 

Es proposa que:   aquestes quedaran restringides a les zones  ZEP ( Zona 

d´equipaments privats)  en els seus dos sectors SGUC ( Serveis generals d´us 

comunitari) com en el SUA ( serveis a les unitats d´acampada ). 

 

No obstant quedaran fora d´aquesta opció l´edifici del Mas Sant Josep que es preserva 

com a Patrimoni històric de la finca. 

 

Com  a documentacio grafica , s´incorpora el planol  21   amb  la llegenda de 

referencia.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    AUTORITZACIONS I LLICENCIES D`OBRES 
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ANNEX 1.‐ REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 

ZONA D’EQUIPAMENTS PRIVATS (ZEP) 

 

SERVEIS GENERALS D’ÚS COMUNITARI (SGUC) ‐ RECEPCIÓ 

 

 
FOTO 01.‐ RECEPCIÓ. Façana principal, vista des de l’entrada 

 

 
FOTO 02.‐ RECEPCIÓ. Façana principal (oest) 
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SERVEIS GENERALS D’ÚS COMUNITARI (SGUC) ‐ SUPERMERCAT I BOTIGUES 

 

 
FOTO 03.‐ SUPERMERCAT I BOTIGUES. Façana botigues (est), mirant cap al sud 

 

 
FOTO 04.‐ SUPERMERCAT I BOTIGUES. Façana sud 
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SERVEIS GENERALS D’ÚS COMUNITARI (SGUC) ‐ MASIA I ERMITA 

 

 
FOTO 05.‐ MASIA I ERMITA. Façana sud 

 

 
FOTO 06.‐ MASIA I ERMITA. Façana sud MASIA 
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FOTO 07.‐ MASIA I ERMITA. Façana est MASIA 

 

 

 
FOTO 08.‐ MASIA I ERMITA. Façana nord MASIA 
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SERVEIS GENERALS D’ÚS COMUNITARI (SGUC) ‐ LOCAL SOCIAL 

 

 
FOTO 09.‐ LOCAL SOCIAL. Façana nord, costat esquerre 

 

 
FOTO 10.‐ LOCAL SOCIAL. Façana nord, costat dret 
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FOTO 11.‐ LOCAL SOCIAL. Façana oest a piscines, costat esquerre 

 

 
FOTO 12.‐ LOCAL SOCIAL. Façana oest a piscines, costat dret 
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FOTO 13.‐ LOCAL SOCIAL. Porxo Façana oest 

 

 

 
FOTO 14.‐ LOCAL SOCIAL. Porxo Façana sud, pujada a piscines 
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FOTO 15.‐ LOCAL SOCIAL. Porxo Façana sud 

 

 
FOTO 16.‐ LOCAL SOCIAL. Façana sud, costat esquerre 

 



9 

 
FOTO 17.‐ LOCAL SOCIAL. Façana sud 

 

 

 
FOTO 18.‐ LOCAL SOCIAL. Façana est, mirant al sud 
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SERVEIS GENERALS D’ÚS COMUNITARI (SGUC) ‐ PISTES ESPORTIVES 

 

 

FOTO 19.‐ EQUIPAMENTS – ZONA DE PISTES ESPORTIVES 

 

 

FOTO 20.‐ EQUIPAMENTS – ZONA DE PISTES ESPORTIVES 
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SERVEIS A LES UNITATS D’ACAMPADA (SUA) ‐ BLOC A 

 

 
FOTO 21.‐ BLOC DE SERVEIS A. Façana sud 

 

 

 
FOTO 22.‐ BLOC DE SERVEIS A. Façana oest, accés central 
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SERVEIS A LES UNITATS D’ACAMPADA (SUA) ‐ BLOC B 

 

 
FOTO 23.‐ BLOC DE SERVEIS B. Façana sud 

 

 
FOTO 24.‐ BLOC DE SERVEIS B. Façana sud 
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FOTO 25.‐ BLOC DE SERVEIS B. Façana est, costat esquerre 

 

 

 
FOTO 26.‐ BLOC DE SERVEIS B. Façana oest, accés central 
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SERVEIS A LES UNITATS D’ACAMPADA (SUA) ‐ BLOC C 

 

 
FOTO 27.‐ BLOC DE SERVEIS C 

 

SERVEIS A LES UNITATS D’ACAMPADA (SUA) ‐ BLOC D 

 

 

FOTO 28.‐ BLOC DE SERVEIS D. Façana sud 



15 

 

 

 

FOTO 29.‐ BLOC DE SERVEIS D. Façana est, costat esquerre 
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ZONES UNITATS D’ACAMPADA (ZUA) 

 

 
FOTO 30.‐ ZONA D’UNITATS D’ACAMPADA FIXES 

 

 
FOTO 31.‐ ZONA D’UNITATS D’ACAMPADA FIXES 
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ZONA VIALITAT I ZONES VERDES (ZVV) 

 

 

FOTO 32.‐ VIAL D’ACCÉS 

 

 

FOTO 33.‐ VIALITAT 
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FOTO 34.‐ JARDINS_ESPAIS VERDS 

 

 

FOTO 35.‐ JARDINS_ESPAIS VERDS 
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