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MEMÒRIA 



 

1. Antecedents 
En data 13 de desembre de 2004 el Golf d’Aro del Mas Nou va sol·licitar llicència d’adequació 
a la Llei 3/98 de l’activitat recreativa del camp de golf, mitjançant l’expedient 053/2004-AC. La 
JGL va acordar aprovar la llicència d’activitats sol·licitada en la sessió ordinària del 
22/06/2006. 

En data 24 de juliol de 2007 es va aprovar definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) de Santa Cristina d’Aro, i es va publicar al DOGC núm. 5042 del 7 de 
gener de 2008. 

El planejament aprovat delimitava l’àmbit del PEU Golf d’Aro Hoteler ocupant una superfície 
de 27.854m², situat al paratge del Mas Nou, dins l’àmbit del Golf d’Aro que disposa els camps 
de joc propis de l’activitat esportiva entre els municipis de Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja 
d’Aro.  

D’acord l’article 245 de la normativa del POUM, s’admeten els usos exclusius i inherents a 
l’activitat de l’equipament esportiu del golf i usos complementaris consistents en una 
edificació hotelera amb una edificabilitat indicativa màxima de 6.000m² sobre rasant, i un 
sostre indicatiu de 1.700m² pels usos addicionals de serveis i emmagatzematge del camp de 
golf.  
En aquest marc normatiu, la Junta de Govern Local, en la sessió del 4 de desembre de 2008, 
va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic zona hotelera Golf d’Aro, on es plantejava la 
construcció d’unes instal·lacions hoteleres d’acord els paràmetres establerts pel POUM. 

Els Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge de Girona varen emetre informe 
desfavorable (RE.7013 de 08/11/2009), en el qual es posava de manifest que la construcció 
d’un complex hoteler dins l’àmbit de l’espai PEIN Gavarres no era compatible amb Pla 
especial de delimitació definitiva i de protecció del medi natural i del paisatge de les Gavarres 
(aprovat per Resolució MAH/2339/2006, de 27 de juny, pel qual es fa públic l’Acord del 
Govern de 6 de juny de 2006). 

Recentment, davant la necessitat d’ordenar i complementar les edificacions pròpies de 
l’activitat del golf, l’entitat gestora ha presentat el Pla Especial Urbanístic Equipaments Golf 
d’Aro que delimita un àmbit més reduït dins l’àmbit inicialment previst pel POUM, i es limita a 
regular les intervencions destinades als usos addicionals de serveis pel funcionament del 
camp de golf, sense exhaurir el sostre indicatiu de 1.700m² ja previst per l’article 245 de la 
normativa. Davant la necessitat del tràmit d’avaluació ambiental es va sol·licitar informe 
ambiental estratègic a l’Oficina territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona.  

En consulta a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, dins el procediment d’avaluació 
ambiental estratègica simplificada, aquesta va adoptar acord en la sessió de 26 de gener de 
2017, respecte un informe en el qual es posava de manifest la necessitat de modificar el 
POUM amb l’objectiu d’adequar l’article 245  als usos efectivament permesos, i ajustar l’àmbit 
del PEU Golf d’Aro Hoteler que preveia inicialment el POUM, al nou àmbit del PEU 
Equipaments Golf d’Aro que es troba actualment en tramitació.  

2. Objecte de la modificació 
Aquest document té la consideració de Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Santa Cristina d’Aro, amb la finalitat de modificar la delimitació de l’àmbit del 
PEU Golf d’Aro Hoteler i adaptar-ne la nomenclatura, els usos admesos i la regulació  
inicialment previstes pel POUM, a les que determina el Pla Especial Urbanístic Equipaments 
Golf d’Aro que es troba en tramitació i a la regulació del Pla Especial de delimitació definitiva i 
de protecció del medi natural i del paisatge de les Gavarres. 

3. Conveniència i oportunitat de la modificació 
La justificació de la present Modificació puntual del POUM es fonamenta en una voluntat de 
millora de la normativa vigent corregint errors detectats, i alhora millorant la ordenació 
inicialment plantejada per assegurar la viabilitat del seu desenvolupament a nivell tècnic, 
econòmic i de gestió. Per tant es considera justificada l’oportunitat i conveniència de la 
modificació puntual en relació als interessos públics i privats concurrents, d’acord amb el que 
estableix l’article 97.1 del TRLUC. 



Aquests interessos es veuen reafirmats en la condició establerta per l’informe emès per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 26 de gener de 2017, en que exposa la 
necessitat de tramitació simultània de la present modificació i del PEU Equipaments Golf 
d’Aro. 

4. Promoció i redacció 
La present Modificació puntual del POUM, que redueix l’àmbit inicialment previst i redefineix 
les condicions que el regulen, està promoguda per l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, i 
redactada per l’arquitecta Mar Melchor Ventulà, com arquitecta municipal de la Corporació. 

D’acord l’article 101.3 del TRLUC, la formulació de les modificacions de plans d’ordenació 
urbanística municipals recau en la iniciativa pública. 

5. Determinacions, documentació i tramitació  
La modificació que es proposa conté les determinacions adequades a la seva finalitat 
específica, tal com estableix l’article 118 del RLU, pel que el contingut de la documentació 
que la defineix: 

-  Justifica la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que 
s’introdueixen. 

-  Identifica i descriu les determinacions i les normes urbanístiques objecte de la modificació. 
-  Estableix les determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que substitueixen les 

precedents 

La documentació que la integra és l’adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació.  

A l’article 59 del TRLU i del 69 a 74 del RLU s’estableix la documentació pròpia dels POUM, i 
per tant el contingut genèric de la modificació de POUM que es presenta: 

• Memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que escaiguin. 
- Programa de participació ciutadana 
- Justificació d’observança de l’objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible  
- Mesures adoptades per a facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi. 
- L’informe de sostenibilitat econòmica. 

• Els plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori. 
• Les normes urbanístiques 
• El catàleg de béns a protegir 
• L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar 
• La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l’informe mediambiental. 
• El programa d’actuació urbanística municipal 
• La memòria social 

D’acord l’article 97.1 del TRLUC la modificació haurà de justificar la necessitat de la iniciativa i 
la concurrència dels interessos públics i privats.  

La modificació que es descriu adopta els següents criteris respecte les determinacions, 
documentació i tramitació establerts per la legislació vigent: 

a)  La modificació que es pretén no afecta les determinacions del POUM respecte dels 
sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o equipaments esportius, ni increment 
del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la 
transformació dels usos establerts, pel que no li son aplicables les determinacions 
establertes pels articles 98, 99 i 100 del TRLUC.  

b)  La finalitat de la modificació no altera cap de les determinacions bàsiques del POUM, sinó 
que únicament redueix la superfície d’un àmbit de sòl no urbanitzable amb 
desenvolupament subjecte a la redacció d’un pla especial urbanístic de desenvolupament, 
i en limita els usos d’acord amb la normativa del PEIN Gavarres. Mantenen la seva 
vigència, doncs, les justificacions i documents complementaris del POUM vigent respecte: 

-  L’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible 
-  Les mesures adoptades per a facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el 

municipi 
-  L’informe de sostenibilitat econòmica 
- El catàleg de béns a protegir 
-  L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar  



- El programa d’actuació urbanística municipal 
-  La memòria social 

c)  El compliment del programa de participació ciutadana quedarà garantit mitjançant la 
tramitació de l’expedient, en compliment de les determinacions establertes relatives a la 
informació pública, que suposarà l’exposició pública de la documentació durant el termini 
d’un mes, i la consulta individualitzada als organismes competents a raó de la seva 
matèria mitjançant sol·licitud d’informes sectorials.  

d) La modificació no comporta nova classificació de sòl urbà o urbanitzable, ple que d’acord 
amb l’article 3.1.b) del D. 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada, no és necessari incorporar Estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada.  

e) La modificació no altera la classificació del sòl no urbanitzable ni comporta l’admissió de 
nous usos o de més intensitat, pel que d’acord amb l’article 7.1.c) de la Llei 6/2009, de 28 
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, no és necessari sotmetre la 
modificació a avaluació ambiental. 

6. Legislació vigent 
La legislació urbanística vigent és la següent: 

-  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. (TRLU) 

-  Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
publicat al DOGC núm. 4682 de 24 de juliol de 2006. (RLU) 

-  Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. 

-  Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del 
Sòl, publicat al BOE núm. 154 de 26 de juny de 2008. (TRLS) 

La legislació sectorial vigent és la següent: 
- Resolució MAH/2339/2006, de 27 de juny, pel qual es fa públic l’Acord del Govern de 6 de 

juny de 2006, pel qual s’aprova definitivament el Pla especial de delimitació definitiva i de 
protecció del medi natural i del paisatge de les Gavarres. 

7. Planejament territorial vigent 
El Municipi de Santa Cristina d’Aro està afectat pel Pla territorial parcial de les comarques 
gironines (PTPCG), aprovat per acord de GOV 157, de 14 de setembre de 2010. 

Els terrenys objecte de la modificació es troben classificats de sòls de protecció especial, per 
estar inclosos al PEIN Gavarres en concórrer valors que justifiquen un grau de protecció 
restrictiu. És d’aplicació la legislació o regulació específica per raó dels seus valors naturals, 
així com el planejament que les desenvolupa. La Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais 
naturals, constitueix el marc jurídic bàsic per a la protecció de la natura a Catalunya. 

8. Planejament urbanístic vigent  
El planejament urbanístic general que afecta l’àmbit de la modificació és el Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM) de Santa Cristina d’Aro aprovat definitivament per la CTUG el 
24 de juliol de 2007 i publicat al DOGC núm. 5042 del 7 de gener de 2008, que qualifica els 
terrenys com sòl no urbanitzable, Zona Pla d’Espais d’Interès Natural, qualificació clau 
16.PEIN. 

L’articulat que regula els terrenys inclosos al PEIN Gavarres són els articles 244 i 245 de la 
normativa, i remet per a la seva regulació específica al Pla especial de delimitació definitiva i 
de protecció del medi natural i del paisatge de les Gavarres. 

Per altra banda, l’article 240 -segons redactat de la Modificació puntual del POUM núm. 7 
publicada al DOGC núm. 5735 del 15 d’octubre de 2010-, regula les instal·lacions turístiques i 
hoteleres en sòl no urbanitzable, i hi inclou l’edificació hotelera inicialment prevista pel POUM 
a desenvolupar en el PEU Golf d’Aro hoteler. 
 



9. Delimitació de l’àmbit d’actuació i estructura de la propietat 
La delimitació concreta de l’àmbit d’actuació de la present modificació puntual de POUM 
prové de la documentació del Pla Especial Urbanístic en sòl no urbanitzable Equipaments 
Golf d’Aro (Exp. H105.1 2016-001), presentada per la societat promotora a l’Ajuntament de 
Santa Cristina d’Aro en data 4 de maig de 2016, la qual descriu les instal·lacions necessàries 
per gestionar l’activitat existent de golf, i l’àmbit de terreny que és necessari afectar. L’àmbit 
grafiat és de 26.800 m² 

L’àmbit definit afecta part de la següent finca: 

Parcel·la 12 del polígon 8 de rústica, amb referència cadastral núm. 
17192A008000120000HJ, que  correspon amb la finca registral núm. 4691 de Santa 
Cristina d’Aro, inscrita en el volum 27578 del llibre 85. 

Localització (coordenades UTM): 501597, 4631657 (al centre de l’àmbit) 

El titular de la propietat és Eagle Golf Management, SL, CIF. B65738577, propietària del Golf 
d’Aro i amb domicili social al c/Tavern, núm. 3 - 08021 Barcelona.  

10. Memòria descriptiva i justificativa de la modificació 
Les modificacions que es proposen consisteixen en: 

1-  Canvi de nomenclatura del Pla Especial Urbanístic a desenvolupar en l’àmbit grafiat en els 
plànols normatius. El POUM vigent l’anomena “PEU Golf d’Aro Hoteler” i en perdre l’ús 
d’hotel es proposa anomenar-lo “PEU Equipaments Golf d’Aro”, reflectint l’ús principal 
admès. 

2-  Reducció de l’àmbit d’actuació del Pla Especial Urbanístic respecte l’inicialment previst pel 
POUM, per tal d’ajustar-lo a la plataforma deforestada i a les necessitats reals de l’activitat 
del golf, d’acord documentació del PEU presentada pel promotor 

3-  Reducció del sostre màxim edificable atribuït als usos addicionals de serveis i 
emmagatzematge pel funcionament del camp de golf, de 1.700m² a 1.500m², d’acord 
documentació del PEU presentada pel promotor.  

4- Reducció de l’alçada reguladora màxima i nombre de plantes establerts, de 10,50 metres 
(PB+2) a 7,00 metres (PB+1), seguint les directrius del PEU presentat pel promotor. 

5-  Eliminació de l’ús hoteler com admès, en coherència amb els usos admesos d’acord 
l’article 11 de la normativa del PEIN Gavarres, que no admet l’ús hoteler en l’àmbit del 
PEIN.  

 Es mantenen els usos de serveis i emmagatzematge del camp de golf, i s’especifica que 
aquests inclouen la casa club, que és l’objectiu principal de tramitació del PEU per part 
dels promotors. 

6- S’afegeix la condició que el desenvolupament del PEU Equipaments Golf d’Aro 
comportarà que l’edificació coneguda com el Mas Jan, actualment ocupada per la casa 
club, i situada dins de l’àmbit de l’activitat del Golf d’Aro (a 150 metres de distància del nou 
àmbit definit pel PEU) s’haurà de destinar a qualsevol ús admès pel planejament vigent 
que no estigui vinculat amb l’activitat del golf, per tal d’evitar la duplicitat d’equipaments 
innecessària en sòl no urbanitzable d’especial valor.    

Quadre resum: 
 POUM VIGENT MODIFICACIÓ    PEU EQUIPAMENTS GOLF D’ARO 

Superfície de l’àmbit 27.853,57m² 26.800m²  26.800m² 

Edificabilitat màxima 1.700 m² 1.500 m²  1.450 m²  

Usos admesos Serveis Serveis (Casa club) Serveis (Casa club) 

 Emmagatzematge Emmagatzematge Emmagatzematge 

 Hoteler 4* 

Els documents del POUM que es veuen afectats per la present Modificació puntual són: 

- Articles 240 i 245 de la normativa 
-  Plànol normatiu n-3.12 Règim del sòl i zonificació del sòl no urbanitzable.   
 



11. Informe Ambiental  
D’acord l’article 7.1.c) de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes, s’han de sotmetre a avaluació ambiental les modificacions del planejament 
urbanístic general que alterin la classificació de sòl no urbanitzable o que n’alterin la 
qualificació; en aquest darrer cas, si les noves qualificacions comporten l’admissió de nous 
usos o de més intensitats d’ús respecte a l’ordenació que es modifica.  Tanmateix aquestes 
no estan subjectes a avaluació ambiental si, per les característiques que tenen i per la poca 
entitat, es constata, sense necessitat d’estudis o altres treballs addicionals, que no poden 
produir efectes significatius en el medi ambient.  
En aquest sentit, s’adjunta com annex 1 l’Informe ambiental estratègic emès per l’OTAA en el 
marc de la tramitació del PEU Equipaments Golf d’Aro -que coincideix en l’àmbit, usos i 
finalitats amb la modificació puntual de POUM que es pretén- rebut en data 13 de març de 
2017 i que conclou que no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès 
que no té efectes significatius sobre el medi ambient.  

D’acord l’informe ambiental del POUM vigent, es descriuen les mesures preventives, 
correctores i de seguiment que poden afectar l’àmbit i l’objecte de la modificació: 

-  Exigència d’estudis d’impacte paisatgístic en els projectes que puguin afectar visualment 
els ambients o elements d’interès paisatgístic.  

-  Obligatorietat , d’acord amb el que estableix la legislació sectorial vigent, de compliment del 
Decret de gestió de les runes i residus de la construcció a través d’ordenança municipal. 

-  El POUM ha de preveure una xarxa d’abastament d’aigües reutilitzades de l’EDAR per tal 
que puguin fer-ne el reg dels camps de golf i dels espais verds urbans. 

-  Introducció en el planejament derivat o mitjançant una ordenança específica d’estalvi 
d’aigua, mesures per fomentar una jardineria sostenible tant en els espasi públics com els 
jardins privats. 

-  Incloure en les normes d’edificació el que estableix el Decret d’ecoeficiència i el Codi 
Tecnic de l’Edificació (CTE). De manera preferent incloure la exigència d’instal·lacions 
fotovoltaiques en les noves edificacions i la utilització de captadors solars per al 
subministrament d’aigua calenta sanitària. 

-  Establir en el planejament derivat el compliment de les disposicions de la Llei 6/2001 i les 
seves disposicions complementàries pel que fa als criteris de contaminació lumínica. 

12. Àmbit subjecte a suspensió de llicències 
L’article 73.2 del TRLUC estableix que l’aprovació inicial dels instruments de planejament 
urbanístic obliga l’administració a acordar les mesures de suspensió, en els àmbits en què les 
noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic.  
La modificació proposada no varia el règim urbanístic dels terrenys, i previ a la execució de 
cap actuació cal l’aprovació definitiva i publicació del pla especial corresponent, que es 
tramita simultàniament a aquesta modificació de POUM.  

Per tot el que s’exposa en el paràgraf anterior, no es delimita cap àmbit de suspensió de 
llicències.  

13. Tramitació 
L’article 96 del TRLU estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del 
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, 
amb les excepcions que s’estableixin reglamentàriament i les particularitats establertes al 
mateix article. 

Per tant, la tramitació i terminis se subjectaran als establerts a l’art. 85 del TRLU i 107 del 
RLU, que cal complementar amb la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

Per raó de llurs competències sectorials, caldrà sol·licitar informe a la Secció de Biodiversitat i 
Medi Natural, com organisme competent en la gestió de l’espai objecte del PEIN de les 
Gavarres. 

 
Santa Cristina d’Aro, 22 de juny de 2017      Mar Melchor Ventulà, 

Arquitecta municipal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA A MODIFICAR 

(Contingut vigent dels articles 240 i 245 de la normativa del POUM) 
  



Art. 240. Instal·lacions turístiques i hoteleres en sòl no urbanitzable 
(Modificació POUM núm. 7, DOGC núm. 5735 del 15 d’octubre de 2010) 

Aquest POUM assenyala vuit diferents llocs a on es regula la possible ampliació de 
l’edificació per a l’ús hoteler i de restauració, recollint quatre zones ja existents (Mas 
Tapioles, Mas Torrelles, Les Panolles i Cala del Senyor Ramon), i quatre noves previsions 
hoteleres dins l’àmbit del Golf d’Aro,Mas Castelló, Mas Provençal i Mas Mordenyac. 
Aquestes instal·lacions es consideren d’interès públic, pel que fa al recolzament del sector 
turístic del municipi. 
Per a la seva autorització precisaran de la tramitació d’un Pla Especial Urbanístic que fixarà 
l’ordenació, la volumetria i l’adequació a l’entorn, d’acord a l’establert a l’art.47.6 i ss.del DL 
1/2005, i amb els següents paràmetres urbanístics indicatius, que el Pla Especial haurà de 
definir i justificar d‘acord amb el programa i la capacitat d’adaptació de la proposta a 
l’edificació existent i a l’entorn, i sense que comporti un impacte negatiu en el mateix. 
Les edificacions existents de Mas Tapioles, i Mas Torrelles es podran ampliar per a usos 
hotelers amb una nova superfície màxima total de 1.200 m², i amb una alçada màxima de 
PB+2. 
L’edificació existent amb ús de restauració de Les Panolles o Mas de la Musiqueta es podrà 
ampliar per als mateixos usos fins a una superfície màxima de 350 m² amb una alçada de 
PB. 
A l’àmbit de la Cala del Senyor Ramon ubicada dins l’espai NU-CPEIN del Massís Cadiretes 
es podrà tramitar un pla especial d’ordenació de l’àmbit, que ordenarà els accessos i 
aparcaments, així com la regulació de les edificacions existents i usos admesos que 
s’ajustaran als establerts a l’article 14 apartats a i b del Pla Director Urbanístic del Sistema 
Costaner, i que serà sotmès al tràmit d’avaluació ambiental fixat per la legislació vigent.  
L’edificació per a establiment hoteler dins l’àmbit del Golf d’Aro, s’adequarà a les condicions 
fixades en l’art 245 d’aquesta normativa. 
L’edificació existent al Mas Provençal, Mas Castelló, i Mas Mordenyac és podrà adaptar per 
a ús hoteler, tipus “Chateau-Relais” 4*, admetent-se la seva ampliació per aquest ús, amb 
una superfície màxima d’ampliació de 1.200 m², i alçada màxima de PB+1. 
I finalment, en referència al Mas Tarrés, que també podrà adaptar l'edificació existent a l'ús 
hoteler, tipus “Chateau-Relais” 4*, s'admet la seva ampliació per a aquest ús hoteler amb un 
màxim del 20% de la superfície construïda existent, i amb una alçària màxima de PB+1. 

 
Art. 245. Àmbit ocupat pel camp de golf d’Aro, ja existent 
Correspon a les àrees previstes per la instal·lació del camp de joc del Golf d’Aro. Els usos 
són els exclusius i inherents a l’activitat de l’equipament esportiu del golf i usos 
complementaris d’acord amb les condicions que es regulen a continuació. 
En el Golf d’Aro s’admetrà una edificació hotelera de categoria de 4*, vinculada a la reforma 
i ampliació de la masia existent, amb una edificabilitat indicativa màxima de 6.000 m² sobre 
rasant i una alçada reguladora màxima de 10,50 m (PB+2). 
Pels usos addicionals de serveis i emmagatzematge pel funcionament del camp de golf és 
preveu un sostre indicatiu de 1.700 m². 
Per a la seva autorització precisarà de la tramitació d’un Pla especial urbanístic, d’acord a 
l’establer a l’art.47.6 i ss. del DL 1/2005, i que haurà de ser sotmès al tràmit d’avaluació 
ambiental. 
El Pla especial fixarà l’ordenació, la volumetria, l’edificabilitat i l’implantació de la proposta a 
l’entorn, i que s’haurà d’adequar i justificar d‘acord amb el programa, i amb la capacitat 
d’adaptació de la proposta a l’entorn, sense que comporti un impacte negatiu en el mateix. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIONS DE LA NORMATIVA 

(Control de canvis proposats dels articles 240 i 245 de la normativa del POUM) 
  



Art. 240. Instal·lacions turístiques i hoteleres en sòl no urbanitzable 
(Modificació POUM núm. 7, DOGC núm. 5735 del 15 d’octubre de 2010) 

Aquest POUM assenyala vuit diferents llocs a on es regula la possible ampliació de 
l’edificació per a l’ús hoteler i de restauració, recollint quatre zones ja existents (Mas 
Tapioles, Mas Torrelles, Les Panolles i Cala del Senyor Ramon), i quatre tres noves 
previsions hoteleres dins l’àmbit del Golf d’Aro, al Mas Castelló, Mas Provençal i Mas 
Mordenyac. Aquestes instal·lacions es consideren d’interès públic, pel que fa al recolzament 
del sector turístic del municipi. 
Per a la seva autorització precisaran de la tramitació d’un Pla Especial Urbanístic que fixarà 
l’ordenació, la volumetria i l’adequació a l’entorn, d’acord a l’establert a l’art.47.6 i ss.del DL 
1/2005, i amb els següents paràmetres urbanístics indicatius, que el Pla Especial haurà de 
definir i justificar d‘acord amb el programa i la capacitat d’adaptació de la proposta a 
l’edificació existent i a l’entorn, i sense que comporti un impacte negatiu en el mateix. 
Les edificacions existents de Mas Tapioles, i Mas Torrelles es podran ampliar per a usos 
hotelers amb una nova superfície màxima total de 1.200 m², i amb una alçada màxima de 
PB+2. 
L’edificació existent amb ús de restauració de Les Panolles o Mas de la Musiqueta es podrà 
ampliar per als mateixos usos fins a una superfície màxima de 350 m² amb una alçada de 
PB. 
A l’àmbit de la Cala del Senyor Ramon ubicada dins l’espai NU-CPEIN del Massís Cadiretes 
es podrà tramitar un pla especial d’ordenació de l’àmbit, que ordenarà els accessos i 
aparcaments, així com la regulació de les edificacions existents i usos admesos que 
s’ajustaran als establerts a l’article 14 apartats a i b del Pla Director Urbanístic del Sistema 
Costaner, i que serà sotmès al tràmit d’avaluació ambiental fixat per la legislació vigent.  
L’edificació per a establiment hoteler dins l’àmbit del Golf d’Aro, s’adequarà a les condicions 
fixades en l’art 245 d’aquesta normativa. 
L’edificació existent al Mas Provençal, Mas Castelló, i Mas Mordenyac és podrà adaptar per 
a ús hoteler, tipus “Chateau-Relais” 4*, admetent-se la seva ampliació per aquest ús, amb 
una superfície màxima d’ampliació de 1.200 m², i alçada màxima de PB+1. 
I finalment, en referència al Mas Tarrés, que també podrà adaptar l'edificació existent a l'ús 
hoteler, tipus “Chateau-Relais” 4*, s'admet la seva ampliació per a aquest ús hoteler amb un 
màxim del 20% de la superfície construïda existent, i amb una alçària màxima de PB+1. 
 
Art. 245. Àmbit ocupat pel camp de golf d’Aro, ja existent 
Correspon a les àrees previstes per la instal·lació del camp de joc del Golf d’Aro. Els usos 
són els exclusius i inherents a l’activitat de l’equipament esportiu del golf i usos 
complementaris d’acord amb les condicions que es regulen a continuació. 
En el Golf d’Aro s’admetràn noves edificacions una edificació hotelera de categoria de 4*, 
vinculada a la reforma i ampliació de la masia existent, amb una edificabilitat indicativa 
màxima de 6.000 m² sobre rasant i una d’alçada reguladora màxima de 7,00 metres (PB+1)  
10,50 m (PB+2). 
P pels usos addicionals de casa club, serveis i emmagatzematge necessaris pel 
funcionament del camp de golf, és preveu amb un sostre indicatiu màxim de 1.700 1.500 m². 
Per a la seva autorització precisarà de la tramitació d’un Pla especial urbanístic, d’acord a 
l’establert a l’art.47.6 i ss. del DL 1/2005, i que haurà de ser sotmès al tràmit d’avaluació 
ambiental. 
El Pla especial fixarà l’ordenació, la volumetria, l’edificabilitat i l’implantació de la proposta a 
l’entorn, i que s’haurà d’adequar i justificar d‘acord amb el programa, i amb la capacitat 
d’adaptació de la proposta a l’entorn, sense que comporti un impacte negatiu en el mateix. 
No s’admetrà la implantació efectiva de cap nova activitat si l’edificació coneguda com el 
Mas Jan manté cap ús vinculat amb l’activitat del golf. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA MODIFICADA 

(Redactat modificat dels articles 240 i 245 de la normativa del POUM) 
  



Art. 240. Instal·lacions turístiques i hoteleres en sòl no urbanitzable 
(Modificació POUM núm. 7, DOGC núm. 5735 del 15 d’octubre de 2010) 

Aquest POUM assenyala vuit diferents llocs a on es regula la possible ampliació de 
l’edificació per a l’ús hoteler i de restauració, recollint quatre zones ja existents (Mas 
Tapioles, Mas Torrelles, Les Panolles i Cala del Senyor Ramon), i tres noves previsions 
hoteleres al Mas Castelló, Mas Provençal i Mas Mordenyac. Aquestes instal·lacions es 
consideren d’interès públic, pel que fa al recolzament del sector turístic del municipi. 
Per a la seva autorització precisaran de la tramitació d’un Pla Especial Urbanístic que fixarà 
l’ordenació, la volumetria i l’adequació a l’entorn, d’acord a l’establert a l’art.47.6 i ss.del DL 
1/2005, i amb els següents paràmetres urbanístics indicatius, que el Pla Especial haurà de 
definir i justificar d‘acord amb el programa i la capacitat d’adaptació de la proposta a 
l’edificació existent i a l’entorn, i sense que comporti un impacte negatiu en el mateix. 
Les edificacions existents de Mas Tapioles, i Mas Torrelles es podran ampliar per a usos 
hotelers amb una nova superfície màxima total de 1.200 m², i amb una alçada màxima de 
PB+2. 
L’edificació existent amb ús de restauració de Les Panolles o Mas de la Musiqueta es podrà 
ampliar per als mateixos usos fins a una superfície màxima de 350 m² amb una alçada de 
PB. 
A l’àmbit de la Cala del Senyor Ramon ubicada dins l’espai NU-CPEIN del Massís Cadiretes 
es podrà tramitar un pla especial d’ordenació de l’àmbit, que ordenarà els accessos i 
aparcaments, així com la regulació de les edificacions existents i usos admesos que 
s’ajustaran als establerts a l’article 14 apartats a i b del Pla Director Urbanístic del Sistema 
Costaner, i que serà sotmès al tràmit d’avaluació ambiental fixat per la legislació vigent.  
L’edificació existent al Mas Provençal, Mas Castelló, i Mas Mordenyac és podrà adaptar per 
a ús hoteler, tipus “Chateau-Relais” 4*, admetent-se la seva ampliació per aquest ús, amb 
una superfície màxima d’ampliació de 1.200 m², i alçada màxima de PB+1. 
I finalment, en referència al Mas Tarrés, que també podrà adaptar l'edificació existent a l'ús 
hoteler, tipus “Chateau-Relais” 4*, s'admet la seva ampliació per a aquest ús hoteler amb un 
màxim del 20% de la superfície construïda existent, i amb una alçària màxima de PB+1. 

 
Art. 245. Àmbit ocupat pel camp de golf d’Aro, ja existent 
Correspon a les àrees previstes per la instal·lació del camp de joc del Golf d’Aro. Els usos 
són els exclusius i inherents a l’activitat de l’equipament esportiu del golf i usos 
complementaris d’acord amb les condicions que es regulen a continuació. 
En el Golf d’Aro s’admetran noves edificacions d’alçada reguladora màxima de 7,00 metres 
(PB+1) pels usos addicionals de casa club, serveis i emmagatzematge necessaris pel 
funcionament del camp de golf, amb un sostre indicatiu màxim de 1.500 m². 
Per a la seva autorització precisarà de la tramitació d’un Pla especial urbanístic, d’acord a 
l’establert a l’art.47.6 i ss. del DL 1/2005, i que haurà de ser sotmès al tràmit d’avaluació 
ambiental. 
El Pla especial fixarà l’ordenació, la volumetria, l’edificabilitat i l’implantació de la proposta a 
l’entorn, i que s’haurà d’adequar i justificar d‘acord amb el programa, i amb la capacitat 
d’adaptació de la proposta a l’entorn, sense que comporti un impacte negatiu en el mateix. 
No s’admetrà la implantació efectiva de cap nova activitat si l’edificació coneguda com el 
Mas Jan manté cap ús vinculat amb l’activitat del golf. 
 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1 

(Informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona,  
en la sessió del 26 de gener de 2017) 

 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 2 

(Resolució TES/494/2017, de 8 de març, per la qual s’emet  
l’Informe Ambiental Estratègic del PEU Equipaments Golf d’Aro) 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÀNOLS 

 
01.Situació 

02. Fotoplànol i Estructura de la propietat  
 

Plànol normatiu vigent: 
n-3.12 Règim del sòl i zonificació del sòl no urbanitzable  (E. 1/5.000) 

 
Plànol normatiu modificat: 

n-3.12 Règim del sòl i zonificació del sòl no urbanitzable  (E. 1/5.000) 










