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1. INTRODUCCIÓ 
 
El Document Inicial Estratègic del Pla Especial Urbanístic del Golf d’Aro a Santa Cristina d’Aro, es 
redacta tal i com es demana en la legislació vigent i concretament la disposició addicional vuitena, 
apartat 6.a de la llei 16/2015 de 21 de Juliol de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica, estableix que són objecte d’una avaluació ambiental estratègica simplificada els plans 
especials urbanístics no inclosos en l’apartat tercer de la lletra “a” en cas que el planejament 
urbanístic general avaluat ambientalment així ho determini. 
 
L’objectiu d’aquest Pla Especial Urbanístic és fixar l'ordenació, la volumetria, l’edificabilitat i la 
implantació de la proposta de la modernització de les instal·lacions i serveis del Golf d’Aro amb la 
implantació d’un edifici l’ús del qual es destina a una Casa Club amb els seus serveis, que estarà 
vinculada a l’edifici existent, com a punt de recepció als serveis del camp de golf, així com la seva 
correcta implantació en el seu entorn.  
 
A dia d’avui ja hi ha uns equipaments destinats a Casa Club i estacionament de vehicles dins de les 
instal·lacions del Golf d’Aro però es troben en un terreny que no són de propietat sinó de lloguer i 
l’any 2017 s’acaba el lloguer i la propietat no té intenció de prolongar-lo de manera que la propietat 
es veu en la necessitat de reubicar de nou o construir una nova Casa Club 
 
La zona on es preveu desenvolupar el Pla Especial Urbanístic correspon en una àrea que es troba 
dins els límits de l'Espai d’Interès Natural del Massís de les Gavarres i que actualment es troba dins 
de les superfícies ocupades per les activitats vinculades al Golf d’Aro – Masnou i a on concretament 
a dia d’avui hi trobem una esplanada situada al costat del camp de pràctiques i que s’utilitzen com a 
pàrking de vehicles i també hi ha una construcció que s’utilitza com a magatzem pel manteniment de 
les instal·lacions del complex. 
 
El planejament urbanístic vigent a Sant Cristina d’Aro i que correspon al del text Refós del POUM de 
Santa. Cristina d’Aro, amb aprovació definitiva del 24-07-2007 segons acord de la comissió 
d’Urbanisme, ja preveu una actuació d’aquestes característiques i concretament l’article 245 de la 
normativa urbanística municipal diu: 
 
“Art.245. Àmbit Ocupat pel camp de golf d’Aro, ja existent. 
 
Correspon a les àrees previstes per a 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 4, vinculada a la reforma i ampliació de la 
masia existent, amb una edificabilitat indicativa màxima de 6.000m2 sobre rasant i una alçada 
màxima de 10,50 m (PB+2). 
 
Pels usos addicionals de serveis i emmagatzematge pell funcionament del camp de golf és preveu 
un sostre indicatiu de 1.700m2. 
 
Així aquest Pla Especial Urbanístic es redacta per a la implantació a l’entorn de l’edifici ja existent 
d’una casa club que seria un equipament pel camp de golf d’un ús auxiliar compatible amb la 
normativa municipal 
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El Pla Especial fixarà l'ordenació, la volumetria, l’edificabilitat i la implantació de la proposta a l’entorn 
i 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. 
 
Per a la seva autorització es precisarà de la tramitació d’un pla Especial Urbanístic, d’acord a 
l’establert a l’article. 47. del Decret Legislatiu 1/2005 i que fa referència al Règim d'ús del sòl no 
urbanitzable i més concretament el punt 4 es diu:  
 

4. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar-lo a les 
activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. A aquest efecte, 
són d'interès públic:  

 
a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i d'esbarjo 

que es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l'ús 
de què es tracti. 
 
Per la seva part, la disposició addicional vuitena, apartat 6.a de la llei 16/2015 de simplificació de 
l’activitat administrativa diu: 
 

b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada:  
 

Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic.  
Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable 

no inclosos en l’apartat tercer de la lletra a en el cas que desenvolupin planejament urbanístic general 
no avaluat ambientalment o planejament urbanístic general avaluat ambientalment si aquest ho 
determina. 

 
Així l’apartat Tercer concretament diu: 
 
 El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de projectes i activitats 
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa 
Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007, del 13 de desembre, del patrimoni natural i 
de la biodiversitat, o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural. 
 
Per tant com que nosaltres ens trobem en sòl no urbanitzable i que es troba dins els límits de la Xarxa 
Natura 2.000 l’hi correspon la redacció d’un document ambiental estratègic. 
 
En quan al contingut que ha de tenir el document ambiental estratègic ho determina l’article 29 de la 
Llei 21/2013 de 9 de desembre d’avaluació ambiental a on es diu: 
 
Artículo 29. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada. 

1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el 
promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la 
legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 
simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento ambiental 
estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información: 

 
a) Los objetivos de la planificación. 
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 

ambientalmente viables. 
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c) El desarrollo previsible del plan o programa. 
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 

programa en el ámbito territorial afectado. 
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

simplificada. 
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier 

efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, tomando en 
consideración el cambio climático. 

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 
 
Així doncs, el present Document Inicial Estratègic es redacta seguint aquestes normatives 
 
 



DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC URBANÍSTIC  
Pla especial Urbanístic. Casa Club i equipaments GOLF D’ARO (Santa Cristina d’Aro) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5

2.- DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 
 

a/ Descripció dels aspectes ambientalment rellevants 
 

1. Situació geogràfica 
 
El municipi de Santa Cristina d’Aro està situat a l’extrem sud de la comarca del Baix Empordà, 
limitant amb les comarques veïnes de la Selva i del Gironès. Abasta quasi tota part superior de la 
Vall d'Aro, que el creua d'oest a est. Té una extensió de 67,80 km2 i una població total de 5.089 
habitants segons el cens de 2015.  
 
El terme municipal limita amb: 
 

- Al nord amb els municipis de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura i Cassà de la 
Selva,  

- A l’est amb Calonge i Castell-Platja d’Aro, 
- Al sud amb Tossa de Mar  
- A l'oest amb Sant Feliu de Guíxols, i Llagostera. 

 
Per la banda nord del municipi s'hi aixeca el massís de Les Gavarres fins a la falda del Puig 
d’Arques, sector en el que s'hi inclouen els antics nuclis de Romanyà de la Selva i Bell-lloc d'Aro. 
Just enfront d'aquests, a la part més meridional, s'alça la serralada dels Carcaixells, un bloc granític 
que separa el municipi de la depressió de La Selva i a on s'ubica l'antic municipi de Solius, 
actualment integrat dins el terme municipal de Santa Cristina d’Aro. Aquests pics que coronen la Vall 
d'Aro pel sud s'estiren fins la costa i separen les cales del municipi (cala Canyet, Platja de Canyet i 
cala del Senyor Ramon) del centre urbà. El tram de costa de que disposa el municipi és força petit 
en relació a l’extensió total del municipi, ja que només té aproximadament uns 1,5 km de zona 
costera. 
 
En el terme municipal de Santa Cristina d'Aro podem diferenciar dues tipologies de terreny molt 
clares: 
 

- Per una part el terreny forestal del massís de les Gavarres amb extensos boscos de pins, 
roures i sureres.  

 - Les zones planeres de la vall del Ridaura a on se situa el nucli urbà i les principals zones 
habitades. En aquestes terres de cultiu es conreen principalment cereals i farratge, vinyes i verdures.  

 
Juntament amb l’agricultura, la cria d'aviram en granges i alguna indústria dedicada a materials de 
construcció i al suro complementen la seva economia. Ara bé, la inqüestionable font d'ingressos del 
municipi és la indústria relacionada amb el turisme, concentrat sobretot durant els mesos d'estiu 
sobre tot lligada per la seva proximitat a dos centres turístics com són Platja d’Aro i Sant Feliu de 
Guíxols. Aquesta gran afluència de visitants i de persones que han fet del poble la seva segona 
residència ha propiciat que es desenvolupessin tota una sèrie d'infraestructures i serveis al voltant 
d'aquest fenomen, (oferta gastronòmica i d'allotjament, hípiques, camps de golf, ofertes lúdiques,...). 
 
Més de la meitat de la població municipal es concentra al nucli urbà, però el poblament és força 
dispers, i comprèn un gran nombre de masies disseminades pel territori (algunes d’elles envoltades 
ja per urbanitzacions de segona residència) i alguns nuclis de població com Bell-lloc, d’Aro, 
Romanyà o Solius. També hi ha moltes urbanitzacions, com són Sant Miquel d’Aro, les Teules, can 
Reixac, Golf Costa Brava... 
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La xarxa de comunicacions del municipi s’estructura a partir de tres grans eixos: 
 

- La carretera C-65 (després de l'enllaç Santa Cristina passa a anomenar-se C-31) que és el 
principal eix de connexió de la comarca del Baix Empordà amb el Gironès i la Selva per la banda de 
ponent i també la connexió amb l'autopista AP-7 en la sortida de Maçanet de la Selva. 

  La carretera GI-662, que uneix el poble amb Castell d’Aro i Platja d’Aro; 
- La carretera C-250 ara també anomenada C-65, que uneix Sant Feliu de Guíxols amb 

Santa Cristina d’Aro i el travessa pel centre, que s’ha convertit en el carrer principal.  
 

Antigament, l’actual carretera C-31, igualment com passava a Castell d’Aro, resseguia el traçat de 
les actuals GI-662 i C-250, travessant el nucli urbà, però amb la construcció de la variant, el gruix de 
trànsit voreja ara el poble per la banda sud i per ponent. 
 
Cal destacar també que dins el terme municipal hi ha també presència de gran nombre de 
monuments megalítics preromànics, ressaltant el conjunt megalític de la cova d’en Daina, localitzat 
proper al poble de Romanyà de la Selva. Aquest conjunt fou classificat monument historicoartístic el 
1931, i ha estat declarat bé cultural d’interès nacional per la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Descripció de la zona: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ens centrem en la zona del projecte correspon a la part alta de les instal·lacions del Golf d’Aro que 
es troben ubicades a la muntanya del Mas Nou en el sector central i lleugerament desplaçat cap el 
nord-est del terme de Santa Cristina d’Aro ja no massa lluny del límit amb Castell-Platja d’Aro, ja que 

ZONA 
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les instal·lacions del Golf d’Aro es troba entre els termes municipals de Santa Cristina d'Aro i de 
Castell-Platja d'Aro.  
 
Els inicis de l’activitat del Golf en aquest sector es remunten a 1987 i la seva configuració actual fou 
inaugurada l'any 1990. És un dels camps de golf més antics de Girona. 
 
Dins l’entorn de la zona del Golf d’Aro la parcel·la concreta a on es vol ubicar la futura Casa Club 
correspondria a uns terrenys actualment utilitzats com a àrea de serveis, aparcaments i magatzem, 
dins de les instal·lacions del Camp de Golf d’Aro-Mas Nou i que té una superfície de 26.800 m2. 
 
Actualment la parcel·la on es projecta el desenvolupament del pla especial es troba situada en les 
coordenades UTM  (ETRS 89) són:  X: 501.600  Y: 4.631.660 i l’esplanada es troba a la cota 320 m. 
 
Correspon a una parcel·la localitzada a l’entorn de la carretera de Romanyà al Masnou i molt 
propera a la masia de Can Jan a on ja hi ha equipaments vinculats a l’activitat del Golf. 
Concretament es troba per sobre la carretera de Romanyà (al sud) i la carretera d’accés a Can Jan i 
al camp de pràctiques al nord.  
 
Concretament a dia d’avui hi trobem un terreny erm amb un relleu bastant planer lleugerament elevat 
respecte a l’entorn, que va de la cota 328,5m a 329,0m. que sovint es fa servir per estacionar-hi 
vehicles ja que temps enrere es va asfaltar i en el que hi ha diverses naus que fan de magatzem de 
material i eines pel manteniment de les instal·lacions del golf.   
 

 
Aspecte actual de la parcel·la on es projecta la construcció de la Casa Club. 

 
Per accedir a la zona del projecte i concretament al Golf el principal accés és per la carretera C-31 
de Palamós a Santa Cristina d’Aro, on s’agafa la sortida de Platja d’Aro-Fenals i es va buscar la 
carretera de Romanyà o d’accés a la urbanització Mas Nou (té un accés controlat). Un cop s’ha 
creuat tota la urbanització del Mas Nou i encara seguint la carretera de Romanyà s’arriba al Golf 
d’Aro-Mas Nou. 
 
També s’hi pot anar per Romanyà de la Selva, que s’hi arriba per la sortida Santa Cristina-Solius de 
la C-31 a l’alçada del quilòmetre 27,5i agafar la carretera a Romanyà i Calonge. Just des de dins 
Romanyà surt la carretera GIV-6613 de Romanyà al Mas Nou, hi s’arriba al Golf d’Aro Mas Nou. 
 
A nivell cadastral, la zona de projecte es troba situada dins de sòl rústic, concretament correspon al 
Polígon 008 Parcel·la 12 i referència cadastral 17192A008000120001JK, amb una superfície de la 
parcel·la 346.631 m2 i una superfície construïda de 125.942 m2 (ús esportiu).  



-------------
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Dins el sector, a l’extrem de ponent de l’àrea pavimentada a dia d’avui hi trobem diverses naus amb 
funció de magatzem dedicades al manteniment del golf i una zona àmplia d’estacionament de 
vehicles, així com algun punt on s’acumulen materials i altres estris propis del manteniment del Golf. 
Aquesta part central pavimentada es troba envoltada pel sud i pel nord d’una petita massa forestal 
de sureda amb pins, mentre que la vegetació de la resta de l’àmbit d’estudi és bàsicament de 
terrenys erms o zones enjardinades com correspon al sector est. 
 
Per accedir a la zona del projecte i concretament al Golf el principal accés és per la carretera C-31 
de Palamós a Santa Cristina d’Aro, on s’agafa la sortida de Platja d’Aro-Fenals i anar en direcció a la 
urbanització Mas Nou (té un accés controlat). Un cop travessada la urbanització del Mas Nou 
s’arriba al Golf d’Aro-Mas Nou. 
 
També s’hi pot anar per Romanyà de la Selva, que s’hi arriba per la sortida Santa Cristina-Solius de 
la C-31 a l’alçada del quilòmetre 27,5i agafar la carretera a Romanyà i Calonge. Just des de dins 
Romanyà surt la carretera GIV-6613 de Romanyà al Mas Nou, hi s’arriba al Golf d’Aro Mas Nou. 
 
  
 3. Relleu 
 
El terme municipal de Santa Cristina d’Aro està situat a l’extrem nord-oriental de la Serralada Litoral 
Catalana, molt a prop del límit meridional de la depressió neògena de la Selva. Per tant, dins del 
terme municipal s’hi poden diferenciar dues grans àrees a nivell morfològic i geodinàmic: 
 

- Una àrea plana i de relleu suau, que la trobem a la part central del terme tot resseguint el 
curs del Ridaura on la morfologia suau ha permès que en aquesta zona del municipi sigui on s’hagi 
desenvolupat la implantació humana, especialment el nucli urbà  

- Una àrea de relleu més acusat que la trobem tant al nord (massís de les Gavarres) com al 
sud en direcció a mar com és el massís de Cadiretes. 
 
L’entorn de la zona de projecte està situat a la part central del terme tot i que lleugerament desplaçat 
cap el nord-est en un indret amb un relleu muntanyós com és propi de tot la zona del Masnou a on 
es troba i que correspon als primers contraforts de les Gavarres, concretament a una petita 
plataforma a la part més enlairada de la muntanya del Masnou. 
 
Concretament correspon a l’entorn de la muntanya del Mas Nou que presenta un relleu accidentat, 
com és propi de les Gavarres, i més concretament correspon a l’anomenada Serra Llonga i dins la 
mateixa seria un sector enlairat dins l’àmplia plataforma a on es troben les instal·lacions del Golf 
d’Aro. Correspondria a un petit cim, que anteriorment, abans de l’implantació del golf, de tipologia 
forestal però envoltat de les antigues planes agrícoles de l’entorn de Can Jan i Can Castelló. A dia 
d’avui, el relleu de la zona a ocupar és pràcticament planer i transformat per les activitats presents. 
 
Dins la finca a on es preveu portar a terme el projecte de la Casa Club correspon a una parcel·la 
lleugerament enlairada en la part central i que presenta una suau pendent cap a llevant i també cap 
a ponent i cap el sud. El punt més alt el trobem en el centre de la parcel·la (cota 321,5 m) i el punt 
més baix el tindríem a l’extrem sud a tocar la carretera de Romanyà (cota 313). 
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Perfil nord-sud Perfil oest-est 

 

 
 
4. Geologia 

 
El terme municipal de Santa Cristina d’Aro es caracteritza per una diversitat geològica important, 
degut a la seva extensió i que avarca diverses zones geomorfològiques i de relleu diferenciat. En 
concret podem diferenciar tres grans unitats geològiques dins el municipi: 
 

 Les Gavarres, massís silícic d’edat paleozoica format principalment per pissarres i granits, 
amb uns relleus suaus i coberts per masses forestals. Es localitza en tot el sector nord i és 
aquí on tenim la zona del projecte 

 La plana del Ridaura, formada per les terrasses fluvials de graves, sorres i llims arrossegats 
pel Ridaura i els seus afluents durant el Quaternari. Correspon a la part central del terme 

 El massís de les Cadiretes o l’Ardenya, massís granític del paleozoic que es desploma 
directament sobre el mar, originant penya-segats molt alts, situat en l’extrem sud del terme.  

 
La parcel·la en estudi se situa al Massís de les Gavarres en el sector de més al sud del massís on 
els cims són més arrodonits i les valls més obertes. Com a bona part de les Gavarres el material 
geològic predominant són Materials plutònics i hipabissals, concretament serien els Leucogranits 
que són roques de color rosat formades per cristalls de mida fina a grossa. Es componen de quars, 
feldspat potàssic, plagiòclasi i biotitca. A diferència de les granodiorites, no presenten enclavaments 
bàsics, en canvi, solen presentar nuclis pegmatitics, els quals poden arribar a ser molt abundants. 
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En el següent plànol s’indica la geologia de la parcel·la en estudi més en detall. 
 

 
    Parcel·la en estudi 
 

 

LLEGENDA 
 
PALEOZOIC 
   Carbonífer-Permià 
- GI2m: Leucogranits de dues 
miques.  
- Ggdp: Granodiorites porfíriques.  
- Bd: Diorites.  

 
Com ja s’ha dit, tota la zona en estudi queda fora dels límits de qualsevol figura de protecció 
geològica com poden ser geotop o geozones, ni tampoc se sap de la presència de cap jaciment 
paleontològic (fòssils) ni dins la parcel·la ni dins el seu entorn immediat. 
 

 
Aflorament rocós en el marge del límit ponent del sector 

 
  

Bd

Ggdp 

Gl2m
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5. Edafologia 
 
Segons la classificació de “Soil Taxonomy System”, els sòls compresos en la zona d’estudi 
pertanyen íntegrament a l’ordre dels Entisòls. En aquest ordre s’inclouen sòls que com a 
característiques generals compleixen que hi ha una manca de diferenciació del perfil del sòl, amb un 
desenvolupament dels horitzons pràcticament inexistent o mínim, i comporta que no hi hagi 
endopedions de diagnòstic. 
 
Així el sòl que trobem a la zona d’estudi correspondria a: 
 

- Entisòls xerorthents, dominen al sud i al nord del terme municipal, associats als 
principals massissos muntanyosos del territori (les Gavarres i Cadiretes), tots ells d’una 
antiguitat important. Són sòls de l’ordre dels entisòls, del subordre dels Orthens i del 
grup dels Xerorthents: corresponen a sòls de vessants de pendent accentuat, on 
predominen els processos erosius. En general, es tracta sempre de sòls prims, excepte 
en algunes fondalades, però que no és el cas que ens afecta, i amb poca capacitat de 
retenció d’aigua i uns horitzons A i B mínims, ja que els leucogranits estan gairebé 
aflorant i fins i tot podem trobar petits afloraments de la roca mare. 

 

 
 
 

6. Aigües subterrànies (Hidrogeologia) 
 
El terme municipal de Santa Cristina d’Aro forma part d’un únic domini hidrogeològic, el sistema 
“Baixa Costa Brava”, que inclou la totalitat del terme. En el tram baix del riu Ridaura s’hi desenvolupa 
el principal aqüífer del municipi: l’aqüífer del Ridaura, que té una superfície d’uns 9 km2 de superfície 
i d’uns 35 m de gruix màxim i és de tipus detrític catalogat com a aqüífer protegit per l’aplicació del 
Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria 
de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 
 
Tot i així, la zona d’estudi es troba fora dels límits d’aquest aqüífer i pel fet de ser un punt alt amb 
presència de sòls amb poca capacitat de retenció d’aigua, per tant molt permeables, no trobem un 
aqüífer quaternari superficial i el nivell freàtic és prou profund, tot i que té una bona capacitat i 
potència.  
 
Cal esmentar que bona part de les instal·lacions del Golf aprofiten les aigües que vénen de l’EDAR 
de Castell – Platja d’Aro i que són bombades des del Ridaura fins a la zona del Masnou. 
 
  

LLEGENDA 
51  Sòls de l’ordre Xerorthent del 
subordre dels Xerofluvent. 

ZONA DEL PROJECTE 
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Segons el document de l’Agència Catalana de l’Aigua “Masses d’aigua subterrània de Catalunya”, la 
zona de projecte està dins  la demarcació hidrogràfica de les Conques Internes de Catalunya  i més 
concretament correspon a la Massa número 15 “Al·luvials de la Baixa Costa Brava”. Dins d’aquesta 
massa d’aigua, l’aqüífer situat sota la zona de projecte és l’Aqüífer profund al·luvial del Ridaura (codi 
3033A16),  
 
Aquest al·luvial està constituït per una sèrie de dipòsits recents, on es poden diferenciar els dipòsits 
al·luvials pròpiament dits, cons de dejecció laterals i dipòsits de platja. La gruixària màxima dels 
materials al·luvials pot assolir els 35 m. Aquest aqüífer té una morfologia allargada seguint l’eix de la 
riera on les màximes potències se solen trobar al centre de la cubeta, disminuint de forma progressiva 
cap els laterals. Aquesta massa d’aigua té una extensió petita (41 km2), i es troba a la baixa Costa 
Brava en el sector costaner que engloba des de Lloret de Mar a Palafrugell i presenta un cert risc 
d’intrusió salina per la seva proximitat a la zona litoral. 
 
Concretament a la zona del projecte hi trobem dos aqüífers que formen part d'aquesta massa d'aigua: 
 

- 3033A16 Aqüífer profund al·luvial del Ridaura 
- 3033A15 Aqüífer superficial al·luvial del Ridaura es tracta d’un aqüífer que presenta un risc 

important d’esgotament per sobreexplotació (pel regadiu, sistema residencial...)  
 

El conjunt al·luvial està constituït pels 2 aqüífers indicats, un de caràcter lliure i un altre amb un cert 
grau de confinament, connectats hidràulicament en determinats punts. Aquests dos aqüífers es troben 
separats per una unitat llimosa, argilosa, de gruix variable. 
 
Aquest aqüífer del Ridaura està catalogat com a aqüífer protegit per l’aplicació del Decret 328/1988, 
d'11 d'octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en 
relació amb diversos aqüífers de Catalunya.  
 
La zona de projecte, però se situa fora de la zona de protecció d’aquest aqüífer i també tenir present 
que el municipi de Santa Cristina d’Aro, no figura com a vulnerable per a la contaminació de nitrats de 
fonts agràries segons el Decret 476/2004, de 28 de desembre,  
 

7. Hidrologia 
 
La xarxa de drenatge de la comarca del Baix Empordà s’organitza en dos sistemes fluvials clarament 
contrastats, el Ter i altres cursos menors de caràcter mediterrani (tenen les seves conques situades a 
la Serralada Costanera i aboquen al mar de manera directa, amb un règim que es caracteritza per 
l’extrema variabilitat estacional) entre els que es troba el Ridaura concretament a la zona en estudi: 
 

- El riu Ridaura neix al Baix Empordà, als peus de l’ermita de Sant Baldiri, al massís 
d’Ardenya. Llavors, transcorreguts uns metres, entra dins la comarca del Gironès, on el conjunt de 
torrents i rieres que configura la seva capçalera s’orienta inicialment cap a Llagostera. Una captura 
fluvial fa retornar el curs cap a la vall d’Aro, al final de la qual desembocarà a mar en el sector més 
meridional de la platja de Platja d’Aro.  

 
El riu discorre per la vall del Ridaura, orientada d’oest a est i limitada a l’interior per la Serra de 
l’Ardenya, al nord pel Massís de les Gavarres i al sud pel Massís de Cadiretes. Té una longitud total 
de 10 Km, la desembocadura del riu ha patit diverses modificacions els darrers segles a causa de la 
dessecació del sistema d’aiguamolls que antigament caracteritzava el litoral en aquesta zona. Així la 
desembocadura abans era a la Platja Gran, i ara és a la Platja Llarga de Platja d’Aro.  
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Els principals afluents del Ridaura són, per la dreta que recullen aigua de la zona de l’Ardenya, les 
rieres de Solius i del Vilar, i, per l’esquerra (recullen l’aigua de la zona de les Gavarres) , les rieres de 
Salenys, de Bell-lloc o de la Font Picant, i els torrents de Canyet, de la Coma i de Malany.   
 
El Ridaura té un caràcter típicament mediterrani, amb un règim irregular, amb avingudes durant la 
tardor i la primavera i cabal sec la major part de la resta de l’any. Els cabals tan baixos durant els 
períodes de l’any més secs s’expliquen per les dimensions, relativament reduïdes de la seva conca 
de drenatge (només 74 Km2). De tota manera cal destacar que el cabal està ben relacionat amb el 
grau de saturació i l’explotació de l’aqüífer del Ridaura, ja que en condicions naturals, algunes 
èpoques de l’any, el Ridaura alimentava l’aqüífer, però en d’altres (amb l’aqüífer ple) era aquest qui 
alimentava el riu permetent d’aquesta manera un cabal més o menys estable durant molts mesos. 
Actualment rep les aportacions artificials de la depuradora de Castell d’Aro, i això fa que la part baixa 
del Ridaura presenti un cabal mínim però permanent tot l’any. 
 
Així doncs, a l’àrea d’estudi els cursos fluvials que hi trobem són en tot cas cursos torrencials i de 
poca envergadura, malgrat que concretament a l’entorn de l’àrea del projecte, per la seva situació en 
un punt alt no trobem cap curs fluvial present i només en els seus límits trobem la presència d’algun 
petit marge que comença a formar algun que altre rierol.  
 
Tot l’àmbit d’estudi es troba fora de les àrees delimitades amb risc d’inundabilitat per a un període de 
retorn de 500 anys d’acord amb els plànols d’inundabilitat elaborats per l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA). 
 

8. Climatologia 
 
El clima de Santa Cristina d’Aro ve determinat per la presència del massís de les Gavarres i de 
Cadiretes que provoca diferències entre les zones més elevades i la plana, pel que fa a gelades 
d’hivern i pluges de primavera.  
 
Les dades meteorològiques de l’estació meteorològica de Castell-Platja d’Aro, situada a l'estació 
Depuradora, i corresponen a dades del període 1984-2005.  
 
Pel que fa a les temperatures, els mesos d’hivern i tardor són suaus, i en pocs dies s’arriba a 
temperatures inferiors al 0 ºC, cal destacar, però, la mesura extrema del mes de gener de 1985 en 
què es va arribar a una temperatura mínima de -10,5 ºC. Aquest dia va ser un cas excepcional ja 
que les mínimes enregistrades solen vorejar els -3 ºC. Els mesos de juliol i agost són els més càlids 
amb diferència i és quan s’assoleixen unes temperatures màximes més extremes, que solen arribar 
als 33 ºC, i fins i tot en moments concrets s’arriba a 39 ºC, tal i com va succeir el mes de juliol de 
1990. 
 
S’adjunta una gràfica on es comparen les temperatures mitjanes de les màximes i mínimes 
enregistrades a l’estació de Castell-Platja d’Aro durant el període 1994-2014: 
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La precipitació anual és de 661,1 mm i es concentra a la tardor i a la primavera, principalment el 
setembre i l’octubre, els quals presenten una precipitació mitjana de 78,52 i 107,14 mm 
respectivament. No obstant, cal destacar que durant alguns mesos la precipitació total caiguda pot 
arribar a superar els 100 mm.  
 
Els dies de neu són escassos a aquesta àrea, i neva menys d’un dia a l’any de mitjana. El màxim 
enregistrat de dies de nevada corresponen al mes de gener de 1985, on van enregistrar-se tres dies, 
i també el mes de gener de 1987, on se’n van enregistrar dos dies. 
 
S’adjunta el diagrama ombrotèrmic de l’estació de Castell-Platja d’Aro on es destaca un mes 
extremadament àrid a l’estiu (juliol), un mes d’agost també força àrid i un mes durant l’hivern (febrer) 
també força àrid.  

 
 

En quan als vents, la direcció dominant a la zona de Castell-Platja d’Aro són els vents procedents de 
l’oest i en menor freqüència, del sud-oest. La velocitat mitjana del vent és de 3,35 m/s. Tot i que el 
vent més freqüent és el vent de l’oest, cal remarcar la notable velocitat que porta la tramuntana. 
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9. Qualitat de l’aire 
 
La zona d’estudi, es troba a la Zona de Qualitat de l’Aire de Catalunya (ZQA) anomenat “Comarques 
de Girona” o “Zona 8”. És una àrea on les zones rurals representen la major part del seu territori, ja 
que menys del 20% dels municipis poden presentar àrees urbanes. Els nuclis urbans existents són 
de grandària mitjana i petita, a excepció de Girona, Olot, Banyoles i Santa Coloma de Farners. Hi ha 
una important coberta vegetal i precipitacions bastant freqüents, la qual cosa afavoreix el rentatge de 
l’atmosfera i minimitza la resuspensió de partícules. És una zona interior amb terreny muntanyós, 
que inclou les conques mitjanes de la Tordera, el Ter i el Fluvià. En aquesta zona es donen nivells 
mitjans d’emissions difuses provinents de les activitats domèstiques i del trànsit urbà. Hi ha focus 
industrials aïllats, que afecten bàsicament un 25% dels municipis. Entre aquests focus predominen 
de manera notable els de tipus B (materials per a la construcció, fabricació de ceràmica i similars) i C 
(instal·lacions de neteja, fusta, envasats d’aerosols, etc.). 
 
A la zona del projecte no hi ha indústries properes i s’hi donen condicions de molt bona dispersió, ja 
que és un territori enlairat, obert i allunyat de qualsevol activitat industrial i també de nuclis habitats i 
sense vies de comunicació importants properes. Es pot dir que a l’entorn de la zona d’estudi no hi ha 
focus importants de contaminants importants de cap tipus i que la qualitat de l’aire és molt bona, fet 
que hi ajuda també la vegetació arbòria presenta tot l’entorn. 
 
 

10. Vegetació 
 
La vegetació potencial de l’àrea d’estudi estaria conformada per les suredes (Viburno-Quercetum 
ilicis subass. Quercetosum suberis) que difereixen dels alzinars en què solen trobar-se en zones 
lleugerament més humides (fins a 500 mm de pluja mitjan/any per l’alzinar i 700 per les suredes) i 
que només es troba sobre terrenys calcaris i que ocupen sobre tot terrenys arenosos, permeables, 
en exposició sud i per tant assolellats. La sureda no fa tanta ombra com l’alzina i per tant deixa 
passar més la llum i permet el creixement d’arbusts heliòfils i herbes de les clarianes. 
 
La zona d’estudi és una àrea molt alterada per l’acció humana i per l’activitat que s’hi desenvolupa 
com són el camp de Golf i la urbanització Mas Nou que des de fa anys va transformar la vegetació i 
paisatge de la zona eliminant les finques agrícoles properes a les diverses masies existents i bona 
part de les masses forestals de sureda que hi havia per poder implantar l’activitat i les instal·lacions 
actuals. Per tant a l’entorn de la parcel·la en estudi trobem bona part del terreny ocupat únicament 
per prats amb gespa per la practica del golf i intercalats entre els mateixos amb algunes zones 
enjardinades. Quan si hi ha alguna vegetació arbòria solen ser peus aïllats de pins o suros amb 
funció decorativa i sense formar veritables masses forestals. Només en les zones més perifèriques o 
en alguna parcel·la o marge no afectat es conserven restes de suredes ja sigui amb sotabosc dens o 
altres sectors sense sotabosc si són propers o dins les zones de joc i han agafat un caràcter més 
d’enjardinament. 
 
Concretament a l’entorn de la zona del projecte hi podem trobar diverses comunitats vegetals com 
són: 
 

1 - Suredes amb sotabosc clarament forestal (codi 45a): La sureda és la comunitat vegetal 
forestal més representativa del sistema muntanyós de les Gavarres. Es considera una variant de 
l’alzinar litoral, amb un sotabosc més esclarissat i una estructura interna sensiblement diferent. Es 
tracta de boscos on domina l’alzina surera amb un sotabosc format per arbusts escleròfils i algunes 
lianes. L’estrat herbaci és força clar i està integrat per plantes vivaces. 



DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC URBANÍSTIC  
Pla especial Urbanístic. Casa Club i equipaments GOLF D’ARO (Santa Cristina d’Aro) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17

En l’àrea d’estudi trobem aquesta comunitat principalment fora dels límits exteriors del camp de Golf. 
L’alzina surera (Quercus suber) és clarament dominant en aquests boscos, i al sotabosc hi trobem 
espècies com l’arboç (Arbutus unedo) i el bruc boal (Erica arborea), i en les àrees més alterades o 
properes a camins i carreteres també l’heura (Hedera helix), l’esbarzer (Rubus ulimfolius), la ginesta 
de Montpeller (Genista monspessulana), argelaga negra (Calicotome spinosa), estepa borrera 
(Cistus saviifolius),... 
 
A la parcel·la en estudi trobem un retall de sureda força esclarissada al sud de la zona pavimentada 
per aparcaments i àrea de magatzems, en el marge que separa aquesta de la carretera de Romanyà 
molt bruta i amb un sotabosc dens (impropi de la sureda). 

 
Sureda amb sotabosc forestal al costat de la carretera de Can Jan. 

 
D’acord amb el que estableix la Directiva 92/43 CEE, de Conservació dels Hàbitats Naturals, les 
suredes s’inclouen dins la classificació d’Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC), amb la categoria de No 
Prioritari i amb el codi 9330. 
 

2- Zones enjardinades: 
 
- Sureres sense sotabosc: Bona part de les àrees arbrades que trobem a la zona del Club de 
Golf d’Aro-Mas Nou correspon a peus d’alzina surera (Quercus suber) on el sotabosc ha estat 
totalment enjardinat amb gespa i segat periòdicament. Per tant, tot i que s’ha mantingut l’estrat arbori 
original, no podem considerar aquests espais com una comunitat vegetal sinó més aviat com a àrees 
enjardinades. Dins la parcel·la en estudi trobem aquesta tipologia de vegetació a la dreta (oest) de la 
carretera de Can Jan entre la intersecció amb la carretera de Romanyà al Mas Nou i la cruïlla amb el 
camí d’accés al magatzem i a la zona de pàrquing. Al costat dret de la carretera també trobem una 
agrupació de suredes sense sotabosc al costat de l’edifici de control de camp que hi ha en aquest 
sector, però en general en aquest costat de la carretera hi predominen els pins. 

 
Sureda sense sotabosc enjardinat al sector nord  de la parcel·la d’estudi. 
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- Altres zones enjardinades: la major part de les àrees enjardinades consisteix en grans 
superfícies de gespa segada periòdicament i sense pràcticament altres espècies vegetals. Dins la 
parcel·la en estudi no s’inclou cap d’aquests camps, però les zones enjardinades present hi ha 
diverses plantes ornamentals que hi ha al pàrquing de darrere el magatzem, amb l’enjardinament 
amb xiprers (Cupressus sempervirens) i baladre (Nerium oleander) que trobem a banda i banda de la 
carretera de Can Jan i els jardins de la zona de descans de l’entorn de l’edifici de control de camp.  
 
Concretament destaca la zona enjardinada que hi ha entre les naus que fan de magatzem i el camí 
d’accés a la Casa Club actual i que fa de límit est del sector. 

Zona enjardinada de l’extrem sud-est del sector 

 
Tot l’entorn immediat del magatzem està lliure de vegetació o només hi trobem restes de vegetació 
ruderal en els extrems exteriors, ja que en bona part correspon a zona de pas de vehicles o espai 
d’acopi de material vegetal, runes, i andròmines  diverses. 

 
11. Fauna i població animal 

 
Pel fet de trobar-nos dins el l’EIN de les Gavarres la zona del projecte correspondria a un ambient ric 
en diversitat i presència de fauna, ja que és un espai força obert i proper a diferents zones boscoses, 
però la pressió antròpica de l’entorn, la proximitat de les zones habitades, les vies de comunicació, el 
camp de golf... i altres activitats humanes fa que la fauna en general sigui poc important i més aviat 
escassa.  
 
Si bé el massís de les Gavarres que envolta la zona del projecte presenta una fauna variada i 
interessant, tot aquest entorn del Golf Mas-Mou, on es troba la zona del projecte, per l’important 
nivell de transformació que presenta no només pel mateix Golf sinó també per l’entorn urbanitzat que 
hi trobem (urbanització Mas-Nou) així com la seva proximitat a Platja d’Aro i la freqüentació que hi 
ha (gent que juga al golf) i el pas de la carretera a Romanyà comporta que la fauna suporti una forta 
pressió i es trobi limitada en els seus desplaçaments, ja que hi ha diverses zones tancades 
perimetralment que condiciona l’accés als animals a les mateixes. 
 
Si entrem al detall de la zona concreta del projecte, aquests fets es troben especialment agreujats 
per l’important nivell de transformació que presenta, la no presencia de masses forestals, la 
freqüentació de la gent (proximitat a la Casa Club i a la zona de pràctiques així com tota la gent de 
manteniment de les instal·lacions) i pel fet d’estar tancat perimetralment fa que la fauna sigui 
escassa i de poc interès fins i tot més que en l’entorn proper que amb la situació actual la fauna 
present no és especialment remarcable o interessant com tampoc és variada o destacable pel que fa 
a tipologia d’espècies que hi podem trobar. 
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La situació actual la zona del Golf Mas-Nou i també la zona del projecte és un punt distorsionant i 
trencador pels desplaçaments de la fauna al mig del massís de les Gavarres on l’eliminació de la 
vegetació original, la freqüentació i en general la transformació de l’entorn que fa que estiguin molt 
exposats, comporta una pèrdua de qualitat i de valor si valorem la fauna present i els hàbitats que hi 
trobem. 
 
La futura implantació de la nova Casa Club i altres equipaments no ha de fer variar la situació actual 
pel que fa a la qualitat, varietat i nombre de fauna present ni tampoc per l’interès de les espècies a 
trobar-hi 
 
Com a molt podem destacar la presència d’invertebrats que trobem associats a aquest tipus d’hàbitat 
i que permet l’existència d’una fauna vertebrada (micromamífers, aus i rèptils) associada que 
s’alimentarà d’ells, però en gran part la cadena tròfica es trenca en aquest punt, ja que no es 
desenvolupa una fauna depredadora que els utilitzi com a font d’alimentació, per la manca de 
continuïtat entre aquesta àrea actualment transformada inserida dins el massís de les Gavarres i 
improductiva i el seu entorn totalment humanitzat i transformat.  
 
La presència de mamífers grans es troba condicionada per la manca de connectivitat tot o que no és 
estrany la presència d’algun senglar entre les instal·lacions del Golf. 
 

12. Elements de connexió ecològica 

 
En referència a la seva funció com a pas de fauna o com a connector ecològic, aquest entorn de Can 
Castelló i de Can Jan en la zona alta de Mas-Nou havia estat molt interessant, ja que eren unes 
zones agrícoles intercales dins unes àrees de bosc bastant extens i donava una molt interessant 
diversitat de fauna i resultava ser un bon punt de concentració de fauna i molt interessant (hi havia i 
hi ha molt poques zones obertes en la part alta del massís, però això ja es va perdre fa molts anys 
quan es va implantar el golf i les urbanitzacions, de manera que la situació actual és poc interessant i 
més aviat tot aquest entorn urbanitzat és un element que frena i condiciona clarament el 
desplaçament de la fauna dins aquest entorn de l’extrem sud del massís de les Gavarres. 
 

13. Relació amb espais especials de protecció (àrees PEIN, ZEPA, hàbitats protegits,...): 
 
La zona del projecte es troba situada a l’extrem sud del massís de les Gavarres que està catalogat 
com Espai d’Interès Natural. El Pla d’Espais d’Interès Natural defineix àrees d’especial protecció, 
segona la normativa específica del Govern Català (Decret 328/1992 de 14 de desembre de la 
Generalitat de Catalunya pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural (PEIN)).  
 
 - L'espai del PEIN del Massís de les Gavarres se situa entre les comarques del Gironès i el 
Baix Empordà i constitueix l'extrem septentrional de la serralada litoral catalana. El paisatge 
d'aquesta zona és bàsicament forestal. Tot i no formar un relleu molt marcat, de formes més o 
menys suaus on el principal agent de modelat ha estat la dissecció fluvial, i no assolir grans alçades, 
el cim més enlairat, el Puig d’Arques, a pocs metres de la zona del projecte, té una alçada de 532 m. 
 
Aquest massís constitueix una barrera física entre la Depressió Litoral del Baix Empordà i la 
Depressió Prelitoral de la Selva, factor decisiu per a la conservació de llurs sistemes naturals. Petites 
fosses tectòniques individualitzen aquest massís d'altres relleus litorals. 
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Sense presentar elements molt notables o extremadament singulars, el conjunt de la serra és un bon 
exemple de la diversitat dels ecosistemes mediterranis. El conjunt del massís atresora valuosos 
recursos fluvials i constitueix una excel·lent reserva de poblaments florístics i faunístic mediterranis. 
Són molt interessant les modalitats tradicionals d’ús i si aprofitament dels ecosistemes mediterranis 
com és le cas de les suredes.  
 
El paisatge que predomina al massís és caracteritzat per les suredes o suredes combinades amb pins 
tot i que també hi trobem brolles calcífugues de brucs i estepes (Cisto-Lavanduletea) En aquestes 
terres es localitzen els boscos de pinastre més importants de Catalunya. 
 
També tota la zona del projecte forma part de la Xarxa Natura 2.000 amb uns límits molt semblants 
als del PEIN de les Gavarres (tot i que lleugerament ampliada a l’entorn del Daró) i també l’indret de 
l’entorn del Mas Nou està catalogat com Zona d’Especial Conservació (ZEC). 
 
Cal puntualitzar que totes les instal·lacions i l'activitat del Golf d’Aro són anteriors a l'aprovació del Pla 
especial de l'EIN de les Gavarres, per Acord de Govern de 6 de juny de 2006. 
 

14. Paisatge 
 
Segons el “Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines”, l’àmbit del Golf Mas Nou està situat 
dins de la unitat UP-12 les Gavarres i que es defineix com un sector de baixa muntanya mediterrània 
que s’estén perpendicularment a la costa, entre Girona i Calonge, i que s’interposa entre les planes 
de la Selva i de l’Empordà, amb un predomini molt gran del paisatge forestal constituït per suredes, 
alzinars i pinedes, acompanyades de màquies i brolles que resulten de la degradació dels boscos. 
 

- Sector de baixa muntanya mediterrània que s’estén perpendicularment a la costa, entre 
Girona i Calonge, i que s’interposa entre les planes de la Selva i de l’Empordà. 

- Predomini molt gran del paisatge forestal constituït per suredes, alzinars i pinedes, 
acompanyades de les respectives màquies i brolles que resulten de la degradació dels boscos. 

- L’aprofitament de les suredes ha estat una de les principals activitats econòmiques i ha 
modelat el paisatge d’àrees extenses. 

- Presència de masos de gran valor arquitectònic i patrimonial, la majoria dels quals 
actualment estan desvinculats de l’activitat agrícola i forestal 

- El fons escènic emblemàtic del conjunt de les Gavarres, referent visual i identitari de la 
població de les unitats veïnes. 

 
Paisatge de les Gavarres a l’entorn de la zona del Golf d’Aro 
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Unitat de paisatge de les Gavarres 

 
En el conjunt de les Gavarres, tot i una certa homogeneïtat en el global del paisatge existeix un 
contrast bastant marcat entre el vessant que està encarat a la plana selvatana i el vessant que mira 
cap a la plana empordanesa. El contacte entre el massís de les Gavarres i la plana de la Selva 
mostra un guany gradual i progressiu d’altitud, mentre que el contacte amb la plana de l’Empordà és 
molt més brusc, fet que converteix les Gavarres en un fons escènic permanent en l’horitzó de molts 
espais de l’Empordanet i també de tota la plana selvatana. 
 
La configuració actual del massís de les Gavarres es deu a diverses raons com serien: 
 

- Estan situades a la zona d’influència del clima mediterrani.  
- L’altitud, l’exposició i la distància al mar expliquen les petites variacions dels microclimes que 

es donen a l’interior del massís, tot disminuint la temperatura mitjana anual a mesura que 
ens allunyem de la costa 

- En relació amb el clima sec mediterrani, els cursos fluvials són d’escassa entitat, poc 
cabalosos i de règim irregular. 

 
El paisatge de les Gavarres respon a la combinació dels trets propis de la muntanya baixa 
mediterrània acompanyats d’elements, com serien tots els elements patrimonials encara presents i 
constitueixen fites i punts de referència. El paisatge actual de les Gavarres és producte, en bona 
mesura, de les dinàmiques socioeconòmiques generals a que han estat sotmesos les darreres 
dècades els espais de muntanya baixa mediterrània: una regressió demogràfica general 
acompanyada de l’abandonament de les activitats agrícoles i forestals que han implicat un augment 
general de la massa forestal i la presència de nombrosos masos deshabitats a l’interior del massís. 
 

Zona del projecte 
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Els valors naturals i ecològics de les Gavarres es deriven de la gran extensió que hi prenen els 
hàbitats forestals i que en trobem un clar exemple a la zona en estudi, ja que tant els alzinars, 
suredes, pinedes i brolles, juntament amb espais oberts com prats i herbassars, allotgen una gran 
diversitat florística i faunística pròpia dels ambients mediterranis de terra baixa. 
 
Les Gavarres tenen molta importància com a fons escènic amb indrets clarament diferencials tant en 
el sector nord (muntanya dels Àngels) com també en el sector sud (puig d’Arques), aquest segon a 
pocs metres de la zona del projecte. 
 
Quan ens centrem a la zona del Mas Nou i tant la urbanització com el Golf cal interpretar-ho com un 
element clarament distorsionador dins l’àmplia extensió del massís de les Gavarres.  
 
La situació del Mas-Nou és un observatori molt bo tant sobre el massís de les Gavarres com també 
cap al mas Mediterrani amb unes molt àmplies visuals en totes dues direccions. També correspon a 
una zona molt exposada a les visuals des d'una part de la Vall d'Aro, tot i que correspon més a la 
urbanització Mas-Nou que o al propi Golf pel fet que des de lluny no és especialment apreciable, ja 
que la integració de l’activitat dins l’entorn forestal s’ha procurat respectar. 
 
Així ens trobem en un paisatge forestal molt transformat i alterat que ha perdut, dins del mateix golf 
la seva personalitat, però que s’ha sabut mantenir i preservar en el seu entorn, amb un paisatge 
trencador com són les instal·lacions de golf, però cuidat per procurar una bona integració dins el 
paisatge de les Gavarres, on fins i tot els elements antròpics o de nova construcció s’han procurat 
integrar dins l’entorn (per exemple les construccions mantenen les característiques de les antigues 
masies existents que s’han restaurat...).  
 
Sens dubte l’entorn menys integrat i més distorsionant o alterat correspon precisament a l’entorn on 
es vol ubicar la futura Casa Club, pel fet que a dia d’avui hi trobem una esplanada sense cap valor 
paisatgístic sinó més aviat el contrari i amb l’afegit del trencament que suposa les naus industrials 
que hi trobem en aquest entorn degradat per tant l’actuació que s’hi vol portar a terme caldria 
procurar integrar-la de manera que millori l’impacte visual i paisatgístic que genera l’estat actual 
d’aquesta parcel·la. 
 
La qualitat paisatgística actual de la zona on es projecta la construcció de la Casa Club és baixa, ja 
que es troba descuidada, amb la nau que fa de magatzem de dimensions prou importants, acopis de 
terres, una zona pavimentada per aparcaments, acumulacions de materials diversos... Les masses 
forestals incloses dins la parcel·la es troben molt alterades i tenen escàs valor paisatgístic tot i que 
tal i com es planteja el projecte no hi haurà afectació de les mateixes.  
 
Analitzant el paisatge en detall, tenim que pel que fa referència a l’exposició visual, cal destacar que 
la zona d’actuació es troba en un punt enlairat, fet de trobar-se sobre un petit turó i condiciona la 
seva exposició visual des de l’entorn, ja que qualsevol element que s’implanti serà prou visible, però 
la massa de vegetació forestal que hi ha a peu de la carretera de Romanyà actuaria con un bon 
apantallament visual de la futura construcció. Tot i així no hi ha observatoris propers (zones 
habitades) i només des de l’actual Casa-club hi hauria una certa visió de la nova construcció com 
també hi seria des de diferents zones del camp de golf sobre tot des de ponent i des del nord a on 
es green està a poca distància de la zona del projecte. 
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En quan a la qualitat paisatgística de l’entorn, a grans trets, l’entorn del Mas Nou correspondria a un 
entorn de bona qualitat paisatgística en el passat abans de la implantació del golf i de la 
urbanització, però a dia d’’avui es troba molt transformat i alterat, malgrat mantingui uns nivells de 
conservació i valor paisatgístic prou notables. Tot i així a nivell de la parcel·la concreta del projecte el 
seu valor paisatgístic és mínim amb un nivell de transformació i alteració notable i sempre serà 
positiu en quan al paisatge una actuació de millora d’aquest entorn alterat. 
 
Així doncs, podem definir el paisatge de tipus agro-forestal alterat i d’una qualitat que la podem 
valorar com a correcte, sobretot dins el sector del golf, no tant a nivell de la parcel·la concreta, amb 
una exposició visual mitjana però sense observatoris que tinguin visió de la zona del projecte  a 
excepció de les zones de practiques del golf (alguns dels greens) i puntualment des de la carretera 
de Platja d’Aro a Romanyà (molt poc transitada) que passa just per sota i fa de límit de la zona del 
projecte. 
 
 En quan a la capacitat de l’entorn per absorbir l’actuació que s’ha projectat és valora com a bona, ja 
que l’ordenació d’aquesta parcel·la malgrat sigui la implantació d’una nova construcció, molt 
possiblement sigui una millora davant la degradació actual que presenta. 

 
Construccions actuals i diversos útils i residus que es troben dins la parcel·la del projecte 

 
15. Agricultura i usos del sòl 

 
Fins fa pocs anys, i com a conseqüència del despoblament rural i l’empenta del turisme, l’agricultura 
havia estat un sector econòmic important a tota la comarca del Baix Empordà i a Santa Cristina 
d’Aro en particular, però progressivament ha anat a menys, tant per la falta de rendibilitat de les 
explotacions agrícoles com per la pressió urbanística que han sofert molts terrenys agrícoles, sobre 
tot en les poblacions costaneres. Tot i així, en aquesta part del Baix Empordà proper a la costa, en 
l’actualitat hi ha dos tipus d’agricultura depenent del tipus de terreny on ens trobem: en les valls i en 
les aproximacions dels cursos d’aigua, hi dominen els conreus de blat de moro, juntament amb una 
agricultura de regadiu basada en l’horta, en canvi, als terrenys més accidentats o menys fèrtils, 
l’agricultura és de secà.  
 
A Santa Cristina d’Aro, tradicionalment els conreus havien estat localitzats a la vall del Ridaura i al 
voltant de les nombroses masies del municipi. Els conreus principals eren cereals, farratges, 
hortalisses i vinya. També tenia importància l’explotació del bosc i les aigües minerals, com la Font 
Picant i l’Aigua de Salenys. Actualment l’agricultura ha patit una certa transformació i ha anat 
esdevenint de regadiu, sense oblidar-nos de les plantacions forestals, que també són importants 
especialment a la vall del Ridaura.  
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En la taula següent, es mostra quina és la distribució dels usos del sòl al municipi de Santa Cristina 
d’Aro i a la comarca del Baix Empordà: 
 

Municipi 
Bosc 

Matollar Prats Altres
Improductiu 

Conreus 
Total 
(ha) Dens Clar Natural Artificial 

Santa Cristina d’A. 79,10 0,62 2,74 0,25 0 1,12 6,2 9,97 6.777 

Baix Empordà 47,23 0,26 4,82 0,45 0,07 0,61 7,33 39,24 70.048

 
A continuació es mostra en la taula la distribució de la superfície agrària útil de Santa Cristina d’Aro, 
comparant-ho amb la comarca: 
 

 
Santa Cristina està estructurada a partir de la vall del Ridaura a la zona central, i el massís de les 
Gavarres al nord i el de Cadiretes al sud, però també de les nombroses plantacions forestals 
(sobretot pollancres i plàtans) que hi ha a la plana del Ridaura. Això fa que el bosc sigui l’ús 
dominant, amb gairebé un 80% de la superfície. Els conreus, ubicats en la seva gran part en la vall 
del Ridaura, es desenvolupen en els sòls més fèrtils del municipi.  
 
A part de l’ús forestal i agrícola, l’altre ús predominant és l’urbà que està creixement de manera molt 
espectacular, amb la característica primordial de la gran extensió que ocupa la residència, degut a 
les nombroses urbanitzacions presents al municipi. Deixant de banda els nuclis de Santa Cristina, 
Solius i Romanyà, trobem moltes urbanitzacions: Rosamar, Sant Miquel d’Aro, Bell-lloc, Vall Repòs, 
Golf Costa Brava, etc.. A més a més, nombroses d’aquestes urbanitzacions es troben en zones 
forestals, amb uns pendents bastant importants i un exemple clar seria les instal·lacions del golf 
d’Aro.  
 
La zona d’estudi se situa en l’entorn natural del massís de les Gavarres, on hi trobem un domini molt 
important de l’ús forestal del sòl. Dins aquest domini forestal en la part alta de la zona de Serrallonga 
hi trobem les instal·lacions del Golf Mas-Nou que va suposar la conversió ja fa unes quantes 
dècades, d’un espai forestal o agro-forestal, en una extensió d’una urbanització acompanyada d’un 
camp de Golf totalment enjardinat i molt ben cuidat. És dins d’aquesta àmplia superfície que ocupen 
les instal·lacions del golf (camp de golf, instal·lacions auxiliars...) on es projecta la construcció de la 
futura Casa Club. La parcel·la on es projecta la construcció correspon a un espai totalment 
transformat per l’acció i l’activitat humana, i amb presència de diverses naus de construcció suau 
que actuen com a magatzem de maquinaria i materials per a la conservació de les instal·lacions del 
camp de golf 
 
Aquesta parcel·la, gaire be l'única que queda sense condicionar dins de les instal·lacions del golf, 
correspon a una plataforma elevada i totalment degradada utilitzada actualment com a zona de 
magatzems i aparcament i dominada per diverses naus industrials que fan de magatzem. La 
plataforma està més o menys pavimentada i una petita franja enjardinada la creua de nord a sud. Als 
marges exteriors de la plataforma trobem petits retalls forestals alguns millors conservats que altres.  
 
No massa allunyat de la parcel·la en estudi hi trobem la urbanització Hapimag, un complex 
residencial situat contigu a les instal·lacions del golf, a uns 400 metres de la zona del projecte. 

SAU (1999) 
Terres llaurades 

(ha) 
Pastures permanents 

(ha) 
Terreny forestal 

(ha) 
Altres (ha) 

Santa Cristina d’A. 370 1 2.837 836 

Baix Empordà 19.944 360 14.501 5.868 
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Foto aèria de l’any 1956 quan encara no estava implantat el Golf d’Aro i no hi ha la carretera a Romanyà 

 

 
Foto aèria de l’any 2010 amb el golf ja implanta a l’entorn 

Zona projecte 
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16. Infraestructures 
 
Santa Cristina d’Aro està situada dins la vall d’Aro, corredor de mobilitat molt important entre un 
centre turístic important (la Costa Brava sud) i la ciutat de Girona. És per això que trobem a Santa 
Cristina d’Aro nombroses carreteres de caràcter comarcal i provincial.  
 
La principal via de comunicació és la C-65, una via que comunica Girona amb el municipi de Sant 
Feliu de Guíxols. Tot el tram que passa pel terme de Santa Cristina està desdoblada, i actualment no 
passa pel nucli urbà de Santa Cristina des de que es va construir la variant. La IMD d’aquesta 
carretera és d’uns 20.000 vehicles diaris, encara que cal tenir en compte que durant l’estiu i els caps 
de setmana aquesta IMD pot arribar a superar els 30.000 vehicles diaris. La C-31 comença quan la 
C-65 se’n va cap a Sant Feliu, i comunica Santa Cristina amb Platja d’Aro i Palamós.  
 
Altres carreteres de caràcter ja local són: 
 

-  La GI-662, l’antiga carretera que comunicava Girona i la Costa Brava Centre i que passa 
per dins el nucli urbà 

- La GIV-6611 que enllaça la GI-662 amb el nucli de Solius, 
- La GIV-6613 que enllaça la C-65 amb Romanyà de la Selva. 
- Carretera comarcal de Platja d’Aro a Romanyà de la Selva 

 
L’accés viari a tot el sector del golf d’Aro es fa des de la carretera comarcal de Romanyà al Mas 
Nou, a la qual s’hi accedeix des d’una sortida de la carretera C-65. Cal dir que aquesta carretera 
presenta un traçat complicat amb revolts molt tancats i fortes pendents però permet un accés amb 
qualsevol tipus de vehicle a la zona del projecte. Aquesta carretera millora en el seu traçat en el tram 
final que va des del final del Golf fins a Romanyà, malgrat que l’estat del ferm és més deficient. 
 
No hi ha transport públic que tingui parada en la zona del projecte.  
 
Com a límit est del sector hi tenim el camí (asfaltat) d’accés a Can Jan que correspon a la Casa Club 
per tant és el camí d’accés a la Casa Club que surt des de la carretera de Romanyà. És des 
d’aquest vial a on hi ha l’accés concret a la parcel·la en estudi amb un accés restringit i limitat amb 
una porta d’accés. Des de l’extrem sud-oest també s’hi pot accedir a peu per un petit vial pavimentat 
que porta fins el green que hi ha en el sector nord. 
 
A l’interior de la parcel·la no hi ha cap vial que el creui i l càmping, hi ha diversos vials d’accés a les 
diferents parcel·les, partint tots des d’un vial central oest-est que travessa el càmping i dóna accés a 
totes les terrasses del càmping i serveis. 
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Carretera de Romanyà quan passa pel davant de la zona del projecte 

 
17. Estructura socioeconòmica 

 
La zona del projecte pertany al municipi de Santa Cristina d'Aro, a la comarca del Baix Empordà, a 
l’est de la província de Girona. Cal destacar que la comarca és un dels principals destins turístic i 
d’implantació de segones residències, fins i tot en pobles i racons allunyats de la línia de la costa, de 
manera que aquesta arribada del turisme provoca que en períodes estivals i caps de setmana la 
població resident en certes viles fins i tot es dupliqui i tripliqui.  
 

Terme Municipal 
Núm. 

d’habitants 
Extensió 

(Km2) 
Densitat (hab/ 

Km2) 

Santa Cristina d'Aro 5.089 67,58 75,30 

 
La població de Santa Cristina d’Aro ha tingut un creixement espectacular en els últims 30 anys, 
passant dels 1.000 habitants el 1975 als més de 5.000 habitants el 2013. Aquest creixement ha estat 
motivat sobre tot per l’augment del turisme a tota la zona i pel fet que moltes segones residències han 
esdevingut llocs fixes per a viure-hi, i també per l’arribada de la immigració. 
 
A continuació es mostra una taula on es pot observar l’evolució de la població a Santa Cristina d’Aro: 
 

Any 1900 1940 1950 1975 1981 1991 2001 2005 2008 2013

Habitants 1.069 977 985 1.034 1.281 1.859 3.049 4.214 4.713 5.128

 
La mitjana d’edat de la població és de 39 anys, amb una tendència a la disminució, ja que la majoria 
de gent nouvinguda és jove. Hi ha a l’entorn d’un 20% de població immigrada, però amb dos grups 
clarament diferenciats, per un costat els de països desenvolupats que ocupen les segones 
residències i procedents de tercers països dedicats a treballs més secundaris moltes vegades 
vinculats al turisme, a la construcció o a l’agricultura.  
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Cal tenir en compte que més d’un 50% de la població de tot el municipi viu fora del nucli urbà, motivat 
sobretot per les nombroses urbanitzacions escampades pel territori, com és el cas de l’urbanització 
Mas Nou o Golf d’Aro a on trobem la zona en estudi.  
 
Pel que fa a l’economia del municipi de Santa Cristina d’Aro el sector serveis, i sobretot totes les 
activitats relacionades amb el turisme (comerç, hostaleria, etc.) són les dominants, en una estructura 
econòmica típica dels pobles turístics: disminució progressiva del sector agrícola, importància relativa 
de la indústria, i creixement important del sector serveis. 
 
Tot el sector del Golf d’Aro que es troba distribuït entre els municipis de Santa Cristina i Platja d’Aro 
és un dels focus d’atracció turística més important del municipi tant a nivell residencial com també 
per tota la gent que gaudeix de les instal·lacions del Golf d’Aro un dels primers que es va implantar a 
la zona i d’un nivell de qualitat més alt. 
  

18. Patrimoni arqueològic i arquitectònic 
 
El terme municipal de Santa Cristina és ric en jaciments arqueològics, ja que està dins la zona 
dolmènica de les Gavarres, caracteritzat pels seus sepulcres megalítics. El jaciment més important 
és la cova d’en Daina, situat al costat del cementiri de Romanyà de la Selva, a uns 10 km del nucli 
de Santa Cristina. És un dels monuments megalítics de millor qualitat que es conserva a Catalunya. 
Propers a aquest jaciment hi ha el menhir de la Murtra i la Pedra Dreta del Mas Veguer o menhir de 
la Font, que fa de fita entre Santa Cristina d’Aro i Castell d’Aro. Al sud de Solius hi ha el poblat pre-
romà de la Plana Basarda. 
 
Pel que fa al patrimoni arquitectònic, dins el terme municipal de Santa Cristina d’Aro, també hi ha 
nombrosos elements a destacar com poden ser l’església parroquial de Santa Cristina, temple 
d’època medieval que presenta una planta de dues naus i la torre-campanar que és d’època pre-
romànica.  
 
Altres elements interessants són l’església de Santa Maria de Bell-lloc (petit temple romànic del 
segle X), l’església de Sant Martí de Romanyà d’origen pre-romànic i l’església de Santa Agnès de 
Solius, d’origen romànic però la construcció actual és del segle XVII.  
 
Després de consultar les dades disponibles a l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro, de consultar les 
fitxes de Patrimoni de la Secció d’inventari del Patrimoni arquitectònic del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i la carta arqueològica del Baix Empordà en la secció del Patrimoni 
Arqueològic del mateix departament de Cultura, així com l’observació sobre el terreny en el treball de 
camp que s’ha portat a terme, no es té constància de la presència, en la zona estudiada, de cap 
element destacable ni del Patrimoni Arqueològic. 
 
En el catàleg de patrimoni del municipi de Santa Cristina d’Aro, únicament s’indica un espai 
d’expectativa arqueològica proper a la zona d’estudi: el “Menhir del Mas de la Font-Pedra dreta del 
Mas Bagué”. Consisteix en una pedra granítica i de forma prismàtica que a la cara oest té gravades 
les inicials SC i a la cara est les inicials CA i que es troba situada a peu de la carretera de Romanyà 
al Mas Nou, a uns 150 metres al sud-est de la zona d’estudi. Antigament fou considerada com a 
monument megalític, però actualment és àmpliament acceptat que aquesta pedra fou implantada 
l'any 1858 (data de la segregació del municipi de Santa Cristina d'Aro) o en una data posterior, per 
separar els termes municipals de Santa Cristina d'Aro i Castell-Platja d'Aro. 
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Referent al patrimoni arquitectònic, dins el terme municipal de Santa Cristina també hi ha nombrosos 
elements a destacar com poden ser l’església parroquial de Santa Cristina d’Aro, l’església de Santa 
Maria de Bell-lloc, l’església de Sant Martí de Romanyà, o l’església de Santa Agnès de Solius, però 
tampoc en aquest cas es té constància de la presència ni proximitat de cap element arqueològic ni 
arquitectònic protegit o catalogat, tot i que s’han restaurat i recuperat diverses masies tradicionals 
catalanes que hi havia dins l’espai ocupat pel golf i encara en queden alguna que altra per recuperar 
de manera que s’ha volgut preservar i mantenir el patrimoni arquitectònic de les construccions 
populars i tradicionals de la zona. 
 
Després de l’observació sobre el terreny en el treball de camp que s’ha portat a terme en la zona 
d’estudi, no es té constància que dins el sector en estudi hi hagi cap element que tingui un interès 
arquitectònic o arqueològic, ja que per altra part no hi ha cap mena de construcció històrica ni se sap 
de la presència no només dins les parcel·les ocupades pel càmping sinó en el seu entorn immediat 
de cap jaciment arqueològic conegut. 
 

19. Àrees de risc per a la seguretat i benestar de les persones 
 

- Zones amb risc d’inundació 
 
L’àrea del projecte queda exclosa de la zona inundable del riu Ridaura i de qualsevol curs fluvial ja 
que correspon a un indret enlairat per on no hi passen cursos fluvials destacables i per tant no figura 
com a zona potencialment inundable o amb risc d’acord amb el Pla d’Espais Fluvials (PEF), redactat 
el desembre de 2007 per l’ Agència Catalana de l’Aigua. 
 
En la imatge següent es mostra el plànol d’inundabilitat de la zona del projecte.  
 

 
 
  

ZONA DE PROJECTE
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- Zones amb risc d’incendis forestals  
 

Segons el plànol de risc d’incendis forestals a Catalunya, el terme municipal de Santa Cristina d’Aro 
presenta un risc d’incendis alt a la major part del territori municipal, amb un risc més elevat a l’entorn 
del massís de les Gavarres (al nord) i del massís de Cadiretes (al sud) i un sector amb un risc baix a 
l’entorn de la vall del Ridaura. Només en algun entorn molt concret de les Gavarres el risc està 
valorat com a molt alt. 
 
Si ens centrem amb molt de detall a l’entorn de la zona de l’actual projecte, com que ens trobem dins 
del massís de les Gavarres el risc es valora com a alt, però pel nivell de transformació que han patit 
les zones del golf, amb l’eliminació de les masses forestals i la mínima continuïtat de les mateixes el 
risc es valora com a baix. 
 
En la imatge següent s’observa el plànol del risc d’incendis de la zona de projecte i el seu entorn 
immediat: 

 
  

Cal remarcar que a tota la massa forestal de l’extrem sud de la zona del projecte és l’entorn a on hi 
ha un risc més alt però en aquest cas no hi ha continuïtat a l’entorn de la mateixa. Per contra, només 
un centenar de metres més al nord, les masses forestals ja tenen continuïtat cap a l’interior del 
massís i per tant torna a ser una zona d’alt risc d’incendis. 
 
Tot i així, la nova edificació que es preveu implantar haurà de complir en la normativa actual de 
protecció dels incendis forestals a l’entorn de les zones habitades, residencials i urbanitzacions. 
 

- Zones amb riscos geològics 
 
Pel que fa a pendents superiors al 20%, si ens centrem estrictament a la parcel·la del projecte, com 
que correspon a un entorn més aviat planer o amb suaus pendents cap els costats però en cap cas 
hi trobem terrenys amb pendents superiors al 20% a excepció de la petita àrea forestal de l’extrem 
sud, però que no té una superfície significativa i quedarà exclosa de la superfície a urbanitzar. 
 

Risc baix           

Risc moderat       

Risc alt            

Risc molt alt       

ZONA DE PROJECTE
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Per contra, en una visual més àmplia, sí que a l’entorn hi trobem nombrosos terrenys en general 
forestals, que presenten pendents superiors al 20% però que són superfícies sense urbanitzar. A 
destacar que en les àrees ocupades per l’urbanització existent hi ha parcel·les de sòl urbà ja 
urbanitzades i altres encara pendent d’urbanitzar que tenen pendents superiors al 20%. 
 
Pel que fa als possibles despreniments (caigudes de blocs, bolcades, allaus de roques), aquests són 
nuls, ja que no hi ha penya-segats, ni talussos verticalitats. Els materials són estables i molts dels 
trams dels marges entre la parcel·la i el seu entorn correspon a terreny molt dur (terciari) amb una 
bona estabilitat. Pel que el risc de despreniments es valora també com a mínim, ja que a part, pel 
tipus de materials del terreny no hi trobem grans blocs de pedres, ja que els materials presents en el 
sector són força compactes. 
 
Si ens centrem en les possibles esllavissades, el risc és baix ja que correspon a un entorn planer, 
sense desnivells significatius i els marges que l’envolten són de poca alçada, i amb els materials 
molt assentats, per tant també pel que fa referència a esllavissades el risc es valora com a mínim. 
 
 Finalment, pel que fa a possibles esfondraments (subsidències, col·lapses), la tipologia de materials 
presents, la tipologia del subsòl i la presència de peus arboris, fa que el terreny estigui fortament 
assentat, i per tant, el risc sigui també mínim.  
 
Pel que fa al risc sísmic, ens trobem dins la zona 2 I=VI-VII, tal i com s’observa en la imatge següent:  

 
Això significa que la intensitat màxima prevista d’un terratrèmol seria 6-7, dins d’una zona d’activitat 
moderada, però no tant elevada com altres indrets de Catalunya com podrien ser els Pirineus. 
 

- Zones de Risc de Contaminació acústica 
 
Per la seva situació allunyada de nuclis urbans o activitats industrials, a priori s’hauria de tractar d’un 
entorn acústic tranquil, i sense focus de contaminació sonora importants ja sigui de fonts procedents 
del tràfic de vehicles (el volum de circulació per la carretera de Romanyà és realment molt baix), ni 
de tipus industrials ja que no hi ha polígons industrials o àrees de treball properes, ni tampoc de 
tipus residencial ja que no hi ha zones habitades properes ja que tant Santa Cristina d’Aro o Platja 
d’Aro es troben molt allunyades i les urbanitzacions properes tampoc tenen gran densitat ni generen 
una pressió sonora sobre la zona del projecte remarcables. 

Zona 
projecte 
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Per tant ens trobem en un entorn molt tranquil amb un nivell de pressió acústica realment baix. 
 
En quan a la legislació vigent (Reglament de la Llei de protecció contra la contaminació acústica) la 
zona del projecte correspon a la tipologia A1 de sensibilitat Alta, concretament Àrees que 
corresponen a Espais d’Interès Natural i altres i que els límits legals permesos són de 55 dB de dia i 
45 dB de nit. 
 
Per altra part l’activitat de golf que s’hi porta a terme a dia d’avui a l’entorn no es pot considerar com 
potencialment contaminant sinó tot el contrari ja que no hi ha elements mecànics contaminats a 
l’entorn, ni presència important de gent, ni zones habitades properes, o com a molt la Casa Club 
actual, per tant serà un entorn molt tranquil amb un nivell de contaminació acústica molt baix. 
 

- Zones de risc de contaminació lumínica 
 
Segons el Decret 82/2005 de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn, la zona en estudi correspon a una zona de protecció màxima, concretament de la tipologia  
E1 i que són les àrees incloses en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN); els espais de la xarxa 
Natura 2000; les platges, les costes i les ribes d’aigües continentals, no integrades en els nuclis de 
població o en nuclis industrials consolidats; i també les àrees que el departament competent en 
matèria de medi ambient aprova amb aquest nivell de protecció a proposta de l’ajuntament del terme 
municipal on se situen. 
 
Dins del sector hi ha a dies d’avui uns nivells contaminació lumínica realment baixos ja que no hi ha 
focus contaminants propers ja sigui pel pas de vehicles o per l’ il·luminació a l’entorn de la carretera i 
vials que envolten la parcel·la, per la il·luminació aportada per les àrees urbanes que no en trobem a 
l’entorn i les activitats actuals dins l’àrea del projecte no aporten uns nivells de contaminació lumínica 
remarcable sinó més aviat tot el contrari. 
 
Per tant, es pot determinar que el nivell de contaminació lumínica ambiental de la zona és 
relativament baix en general, sense focus de contaminació lumínica propers i que incideixin sobre 
l’entorn i amb mínima incidència derivada d’altres activitats (el golf és una activitat exclusivament 
diürna) o zones habitades properes. 
 
També en aquest cas les molèsties lumíniques que pot aportar la futura activitat són poques i sense 
previsió de comportar molèsties ja que no hi ha zones habitades properes i l’aportació del pas de 
vehicles cap a la futura Casa Club serà mínima. 
 

- Zona de risc per contaminació de sòls: 
 
En la zona d’estudi, històricament s’havia desenvolupat l’agricultura i la silvicultura prèviament a la 
implantació de l’activitat del golf. En cap cas, històricament, s’hi han implantats activitats industrials 
ni en cap moment s’hi han produït abocaments incontrolats dels que es pugui tenir constància. Des 
de fa unes dècades es va implantar l’activitat pròpia del golf i tot i que correspon a una àmplia zona 
d’estacionament tot i que són pocs els vehicles que hi aparquen o coma hores d’ara que hi ha l’àrea 
de manteniment de les instal·lacions, no són activitats potencialment contaminants o activitats que 
puguin donar lloc a contaminació del sòl.  
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Pel que fa a la possible presència de sòls contaminats, en el treball de camp que s’ha portat a terme 
dins l’entorn de l’àrea del projecte no s’ha pogut detectar presència de sòls contaminants com a 
conseqüència de les activitats que s’han dut a terme històricament (agricultura i silvicultura) o de 
manera més recent (explotació turística com a càmping) i durant el treball de camp portat a terme 
tampoc s’ha pogut constatar la presència de sòls potencialment contaminats. Sí que hi ha restes 
d’asfalt, però corresponen al reg asfàltic que es va aplicar sobre la parcel·la ja fa uns quants anys. 
 

20. Perfil ambiental de la zona 
 
Després d’analitzar tot el medi a l’entorn de la zona del projecte, podem dir que el perfil ambiental de 
la mateixa s’hauria de valorar com a MIG-ALT, ja que si be ens trobem en un entorn destacable 
ambientalment per estar ubicat enmig d’un espai d’especial protecció com és el massís de les 
Gavarres, tot i que en el seu extrem sud, correspon a un entorn fortament alterat i transformat des de 
fa uns quants anys amb la implantació de les instal·lacions del Golf d’Aro que van canviar totalment 
l’hàbitat i el paisatge original. A més la parcel·la concreta del projecte correspon al punt més alterat i 
degradat de tot l’entorn del golf. Hi ha presència de diversos elements antròpics com la carretera a 
Romanyà, les naus industrials presents i tot el conjunt de residus diversos escampats dins la 
parcel·la. 
 
Els vectors ambientals més significatius o la possible previsió d’impactes en la zona d’actuació són: 
 

- La zona del projecte queda dins dels límits de l’Espai d’Interès Natural (PEIN) i Xarxa 
Natura 2000 del massís de les Gavarres en el seu extrem sud-est 

- No s’afecten cursos fluvials 
- Es troba fora de qualsevol tipus de zona potencialment inundable per a un període de 

retorn de 50, 100 i 500 anys del riu Ridaura. 
- L’interès paisatgístic de la zona es valora com a mitjà ja que està situat en un entorn 

molt interessant del massís de les Gavarres, però altament transformat per la presència 
de les instal·lacions del Golf d’Aro implantat en aquest entorn des de fa molts anys   

- Correspon a una parcel·la molt degradada a on es va eliminar des de fa anys la 
vegetació present i ara només hi ha una petita zona enjardinada central, una àrea de 
prat enjardinat a l’extrem est i un petit retall forestal a l’extrem sud a peu de la carretera 
de Romanyà  

- No hi ha un impacte significatiu sobre la vegetació, ja que la totalitat de la zona de nova 
ordenació correspon a les instal·lacions de l’àrea de manteniment de les instal·lacions 
del Golf. El retall forestal de l’extrem sud no es veuria afectada 

- Poca presència de fauna i d’escàs interès en quan a la tipologia d’espècies i més si 
considerem que tota la parcel·la es troba tancada perimetralment (sector est i sud). 

- Espai sense valor connector per ala fauna 
- No hi ha riscos geològics ja que correspon a un entorn planer implantat sobre materials 

del terciari propis de les Gavarres.  
- Sòls de baix interès agronòmic amb un horitzó superficial molt reduït i de baix interès per 

l’agricultura i fortament alterat (part asfaltada, molt compactat...) 
- No hi ha presència de sòls contaminats dins la parcel·la 
- Queda fora dels límits de qualsevol figura de protecció geològica.  
- No es preveu cap modificació significativa del relleu ni es preveu cap impacte 

especialment significatiu sobre la geologia. 
- No correspon a cap zona d’especial risc d’incendis, soroll o contaminació lumínica.  
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b/ Objectius de protecció mediambiental 
 

Després d’haver definit els principals aspectes mediambientals del Pla Especial Urbanístic, estem en 
disposició de definir el que considerem podrien ser els objectius de protecció i conservació 
mediambiental que hauria de tenir present el promotor de l’actuació. En aquest cas agafem com a 
referència els objectius ambientals establerts a la ISA del Pla Territorial de les Comarques Gironines  
en l’apartat 4.3.1 i els adaptem al present projecte. 
 
Objectius ambientals prioritaris: 
 
 4.1.  Protegir els espais naturals de valor ecològic tant a escala nacional, com regional o 
comarcal i evitar la pèrdua de biodiversitat, tant d’ecosistemes, com d’hàbitats o espècies  
 
Cal evitar l’afectació de zones protegides o d’un interès ambiental remarcable en especial les zones 
PEIN, Xarxa Natura 2000..... Per tant tota l’actuació s’haurà de condicionar buscant una baixa o 
mínima afectació de l’espia natural dins el que es troba. 
  

4.2. Garantir la connectivitat territorial i ecològica mitjançant un sistema continu i funcional 
d’espais oberts i protegint els cursos fluvials pel seu paper de connectors ecològics  
 
L’actuació a portar a terme no haurà de comportar canvis en quan a pèrdua de connectivitat 
ecològica ni afectar espais connectors o corredors ecològics.  
 
 7.1. Evitar la creació de nous assentaments i apostar per les formes compactes de 
creixement, minimitzant la dispersió i la fragmentació territorial.  
 
Procurar la compactació de les noves activitats i evitar la dispersió de les mateixes i no incrementar 
excessivament la superfície ocupada per l’activitat. Si cal desenvolupar noves activitats fer-ho a 
l’entorn de les àrees ja urbanitzades o residencials. En aquest cas l’actuació es projecta dins una 
superfície ja prevista en el POUM actual aprovat. 
 
 7.3. Protegir els sòls més fèrtils o de valor agrari pel seu paper de sustent de la producció 
alimentària.  
 
Procurar la no afectació de terrenys de conreu d’un valor remarcable o que estiguin catalogats com 
d’Alt Valor agrícola pels estudis de rang superior. Evitar afectar superfícies agrícoles ja sigui de 
regadiu o de secà o plantacions d’oliveres i vinya en explotació. En aquest cas no hi ha afectació de 
camps de conreu ni sòls d’alt valor agronòmic sinó que queda limitat a la finca ja ocupada 
actualment pel càmping 
 
 
Objectius ambientals rellevants:  
 
 2.2. Protegir els sòls de valor per la seva funció en el cicle de l’aigua, amb especial atenció a 
les àrees de recàrrega dels aqüífers i a les zones afectades per la contaminació per nitrats.  
 
Evitar tant els moviments de terres que puguin comportar canvis en els escorrenties del sector que 
puguin significar alteracions en les recarregues dels aqüífers o modificació dels cursos fluvials 
existents.  
 

5.1. Protegir específicament les àrees de major valor paisatgístic, amb especial atenció als 
paisatges rurals i als de valor identitari. 
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Procurar que l’actuació prevista no comporti una alteració significativa del paisatge ni tampoc un 
impacte visual significatiu o una pèrdua de la visió dels fons escènic actual (caldria i regularitzar 
l’increment de superfície així com les alçades de les edificacions prioritzant sobretot les edificacions 
en planta baixa). Caldrà desenvolupar una integració paisatgística de les instal·lacions dins l’entorn i 
l’ús d’espècies vegetals autòctones.  
 
 7.4. Deixar lliures les zones subjectes a riscos naturals, amb especial atenció al risc 
d’incendi i al risc d’inundació, i les zones subjectes a risc inacceptable d’origen antròpic, en concret 
el risc d’accident en el transport de mercaderies perilloses i el risc d’accident greu en instal·lacions 
que manipulen substàncies perilloses.  
 
Tota l’actuació ha de quedar fora de les àrees potencialment inundables o de zones amb un risc 
d’incendis forestals alt. En tot moment s’haurà d’evitar el risc d’incendi derivat de les activitats cap a 
la zona forestal. Tampoc es podran ocupar àrees amb un pendent superior al 20% ni punts que 
presentin cap mena de risc de tipus geològic.   
 
 
Objectius ambientals secundaris: 
 
 2.1. Afavorir les formes d’implantació i directrius pel planejament urbanístic menys 
consumidores de recursos, especialment d’aigua i energia  
 
Caldrà especificar quina tipologia d’activitats es permet la implantació dins el sector de manera que 
no siguin amb un consum excessiu de recursos naturals com seria l’aigua, l’energia o la mateixa 
ocupació del sòl. S’haurà de fomentar en l’aplicació de mesures i criteris d’ecoeficiència, potenciar la 
recollida selectiva que ja s’efectua actualment, minimitzar el consum d’aigua fomentant-ne l’estalvi i 
la reutilització i millorar l’eficiència energètica del sector potenciant l’ús d’energies renovables. 
 
 5.2. Establir directrius per a la preservació del paisatge en el planejament urbanístic 
municipal  
 
Caldrà plantejar tot un conjunt de mesures correctores per minimitzar l’impacte paisatgístic de la 
nova ordenació, la recuperació i revegetació de les zones afectades pel projecte així com tot un 
conjunt d’actuacions per a la revegetació de tot l’entorn. L’impacte visual caldrà controlar-ho tant des 
dels observatoris que tenim en els habitatges propers com en camins que rodegen la finca.. 
 
En quan als principals objectius ambientals que figuren en el POUM aprovat de Santa Cristina i que 
poden tenir incidència sobre l’actuació proposada destacaríem: 
 

- Garantir la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural del municipi. Es proposa 
mantenir una xarxa d’espais naturals que permeti garantir una certa connectivitat 
ecològica entre les diferents parts del territori que actualment ja gaudeixen d’una figura 
protecció (PEIN de les Gavarres i el massís de Cadiretes) 

 
- Prioritat que els nous creixements de Santa Cristina d’Aro es planifiquin en els buits 

urbans existents en el nucli urbà i que englobin els serveis, equipaments i activitats 
econòmiques que ajudin a propiciar un desenvolupament urbà compacte i amb una bona 
diversitat d’usos. Per altra banda, amb la mesura que sigui possible, es planteja 
desclassificar les àrees de les urbanitzacions pendents d’executar i evitar un augment 
del creixement residencial difús i de baixa densitat. 
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- Protegir els sòls vulnerables a rebre riscos ambientals. El fet que a Santa Cristina d’Aro 
hi hagi zones orogràficament molt complexes, provoca que en el territori hi hagi diverses 
zones identificades com a vulnerables a l’hora de patir certs riscos, com els 
despreniments a les zones de penya-segats o el risc d’inundacions a la zona del 
Ridaura, a la part baixa de la riera de Mas Riera o a la riera de Mas Cases. El POUM 
haurà d’identificar les àrees sotmeses a risc ambiental i especificar normativament el seu 
grau de protecció i la regulació dels usos per tal de minimitzar el risc concret, pal·liar els 
efectes negatius d’aquests riscos i complir amb la legislació vigent en aquesta matèria. - 
Garantir la infraestructura necessària per la prevenció i extinció d’incendis. - Protecció 
territorial dels terrenys en pendents superiors al 20 %. La complexitat orogràfica del 
municipi comporta que bona part del terme municipal se situï en pendents superiors al 
20%. En aquests sòls, el nou planejament urbanístic haurà d’establir el règim d’ús 
adequat i no permetre noves construccions. 

 
- Per tal de fomentar un model de mobilitat sostenible el POUM haurà de fomentar, en la 

mesura que sigui possible, els teixits mixtos on coexisteixen els usos residencials amb 
les activitats econòmiques. La distribució de les activitats i els habitatges ha de buscar 
l’equilibri més gran possible entre els causants de viatges (llocs de treball, places 
escolars, comerç, etc.) i la població resident, per tal de facilitar l’autocontenció de les 
àrees urbanes i la disminució de les distàncies dels desplaçaments. Per altra banda 
Santa Cristina d’Aro presenta una important xarxa de camins rurals que cal regular i 
protegir 

 
D’alguns d’aquests objectius coincideixen o són molt semblants en els que ja es definien en el Pla 
Territorial Parcial de les Comarques Gironines 
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3. ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES. JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA 
PROPOSTA ADOPTADA 
 
En aquest apartat es farà una anàlisi de les alternatives estudiades (alternativa 1 i alternativa 2), per 
després justificar i descriure la proposta adoptada.  
 

a/ Situació Urbanística actual  
 
El planejament territorial vigent correspon al Pla Territorial Parcial de les Comarques gironines (PTP-
CG), aprovat definitivament, en data 14 de setembre de 2010, pel Govern de Catalunya i publicat al 
DOGC núm. 5735 de 15 d'octubre de 2010. Concretament l'àmbit on es desenvolupa el Pla Especial 
Urbanístic "Golf d’Aro" es troba classificat de sòl de Protecció especial i concretament com a PEIN i 
Xarxa Natura 2.000els quals venen regulats per la normativa de l’esmentat Pla Territorial, en 
concret. 
 

  

 

 
 
El PTP-CG defineix els sòls de protecció especial com aquells que, pels valors naturals o de 
connectivitat ecològica, o per la localització en el territori, el Pla considera que són els més adequats 
per integrar una xarxa permanent i continua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i 
vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori. Aquests sòls incorporen aquells espais que han estat 
protegits per la normativa sectorial com el Pla d’Espais Naturals i la Xarxa Natura 2000 i espais 
connectors (com és el cas de l’entorn de projecte). 
 
El PTPCG preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a cada nucli, es 
puguin admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instal·lacions de valor estratègic 
general i d’especial interès per al territori, a traves del procediment que el Pla determina per a 
garantir una avaluació suficient dels pros i contres de la iniciativa. 
 
El municipi de Santa Cristina d'Aro ve regit urbanísticament pel Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal  (POUM) de Santa Cristina d’Aro aprovat definitivament el 24-07-2007 classifica els 
terrenys propietat d`Eagle Golf Management S.L. com a sòl no urbanitzable (plànol n3-c del POUM) i 
delimitant un àmbit de gestió pel desenvolupament del Pla Especial Urbanístic Golf d’Aro Hotaler 
d’acord amb l'article 476 i ss. Del DL1/20045. En concret, aquest Pla Especial Urbanístic Golf d’Aro 
Hoteler se situa sobre Sòl No Urbanitzable Clau 16-PEIN. 
 
  

Zona en estudi 
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En l’Article 240 “Instal·lacions turístiques i hoteleres en sòl no urbanitzable”, s’assenyala “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 dins 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. 
 

 
Plànol del Sòl No Urbanitzable del POUM de Santa Cristina d’Aro a l’entorn de la zona de projecte 

  
En concret dins d’aquest article, es fa referència a l’àmbit hoteler del Golf d’Aro, que per la seva 
ubicació dins del golf i dins de zona PEIN, s’adequarà a les condicions fixades en l’article 245 de la 
normativa. 
 
El Capítol Tercer “Zona Pla d’Espais d’Interès Natural (Clau 16-PEIN)” de la Normativa Urbanística 
assenyala tot el que fa referència en aquesta clau, on s’ubica l’àmbit del present Pla Especial. 
Aquesta àrea engloba els espais naturals de les Gavarres i del Massís de Cadiretes, inclosos dins 
del Pla d’Espais Naturals de Catalunya, aprovat pel Decret 328/1992 de 14 de desembre de 1992. 
Per tant, la regulació d’aquest pla especial vindrà determinada pel “Pla Especial de delimitació 
definitiva i de protecció del medi natural i del paisatge de les Gavarres”. 
 
Dins d’aquest capítol Tercer, l’article 245 “Àmbit ocupat pel camp de golf, ja existent”, diu que 
“s’admetrà una edificació hotelera de categoria 4 Estrelles, 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 metres (PB+2). Pels usos addicionals de serveis i emmagatzematge 
pel funcionament del camp de golf es preveu un sostre indicatiu de 1.700 m2”. 
 
Per a l’autorització d’aquesta edificació hotelera, es precisarà de la tramitació d’un Pla Especial 
Urbanístic, d’acord a l’establert a l’article 47.7 del DL 1/2005, i que haurà de ser sotmès al tràmit 
d’avaluació ambiental. 
  

ZONA DE PROJECTE
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b/ Anàlisi de les alternatives 
 
A continuació analitzarem dues alternatives que es diferencien en quan a la proposta de nova 
construcció i usos que es pot donar a tota l’àrea inclosa dins la proposta de Pla Especial Urbanístic 
Golf d’Aro. La primera fa referència a la proposta que s’havia estudiat ja fa uns anys de construir un 
complex hoteler i diverses instal·lacions auxiliars en aquest entorn i l’alternativa 2 en què el que es 
planteja és la construcció del a Casa Club i altres equipaments complementaris també dins el mateix 
indret que és el que proposa el POUM per ubicar-ho. 
 

L’alternativa 1:  
 

Construcció dins d’una parcel·la de 28.061 m2 d’un complex hoteler que s’emplaçaria sobre la 
plataforma existent en el sector oest de l’àmbit en substitució dels edificis de magatzem i 
instal·lacions actuals. El conjunt de complex hoteler i equipaments tindria una superfície màxima 
construïda de 7.700 m2, dels quals es dedicaran a ús hoteler un total de 6.000 m2 i els altres 1.700 
m2 anirien per altres usos addicionals de serveis i pel funcionament del camp de golf.  La proposta 
planteja unificar els usos hotel i serveis en un únic edifici per tal de propiciar una màxima interrelació 
entre ells i, al mateix temps, concentrar al màxim l’edificació per reduir així l’impacte sobre el 
paisatge.  
 
Seria un únic edifici de PB+2 (tal i com determina el POUM), amb la planta baixa destinada als usos 
comuns i serveis del golf i les plantes superiors destinades a les habitacions. Al mateix temps es 
proposa un edifici exempt semienterrat l’ús del qual es destina a emmagatzematge i instal·lacions. ;  
 
Es proposa situar l’edifici principal en la plataforma existent de la zona Oest de l’àmbit, en substitució 
dels edificis de magatzem i instal·lacions actuals. És a dir en la cota 328,50m, per la qual cosa no 
serien necessaris desmunts ni moviments de terres aparents en l’orografia actual del terreny, i al 
mateix temps permetria mantenir amb vegetació natural la present entre l’esmentada plataforma fins 
a la carretera de Romanyà.  
 
L’actuació prevista comporta la construcció de tres elements: 
 

1/ L’EDIFICI PRINCIPAL d’ús hoteler: Es tracta d’un edifici de nova construcció amb una 
planta soterrani, planta baixa i dues plantes més. Degut a la diversitat de serveis que acompanyen a 
la pràctica del golf (com ara els vestuaris, l’hostaleria, la venda de productes relacionats amb l’esport, 
les sales de reunió o convencions per la celebració de cursos, campionats... etc.) s’ha cregut oportú 
incloure tots aquests serveis en el mateix edifici de l’Hotel; pensant que la majoria dels usuaris de 
l’hotel precisaran també d’aquests serveis. 
 

2/ MAGATZEM GENERAL: Amb aquest edifici exempt destinat a magatzem del camp de 
golf i instal·lacions de l’edifici es tractarà de minimitzar al màxim la seva presència, fins i tot des de 
les visuals més pròximes; per tant, s’aconsella que en part sigui un edifici semienterrat i que la part 
sobresortint es tracti mimèticament mitjançant arbustius, color, textura... etc. Ocuparia una superfície 
de 570 m2. La seva ubicació serà al sector més al nord de la parcel·la, entre el viari d’accés al 
magatzem actual i el límit de la parcel·la.  

 
3/ EDIFICI EXISTENT al costat de llevant del camí de can Jan o d’accés al futur hotel: es 

restaurarà com a pavelló de recepció i punt d'informació general i es vincularà peatonalment amb 
l’edifici hoteler i de serveis del golf. Està situat al sector est i ocuparà una superfície de 80 m2. 
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A més d’aquestes edificacions es preveu habilitar tota la part del darrera de l’hotel (sector nord) com 
a zona d’aparcaments en superfície. Davant l’ala est s’hi projecta una terrassa a nivell de la planta 
baixa, i davant l’ala oest una zona de jardí amb una piscina. També a banda i banda de la carretera 
de Can Jan s’habilitarà una zona d’aparcaments en superfície. S’obrirà un nou vial d’accés a 
l’entrada i nous aparcaments de l’hotel.  
 

L’alternativa 2  
 

En aquest cas es proposa la construcció d’un edifici planta baixa i que es destinaria a Casa Club 
amb els seus serveis que serà vinculada a l’edifici existent a l’altre costat de camí de Can Jan que 
actuaria com a punt de recepció als serveis del camp de golf. 
 
Es proposa situar l’edifici principal (d’accés  al públic) en la plataforma existent de la zona oest de 
l’àmbit, en substitució dels edificis de manteniment i instal·lacions actuals. És a dir, a la cota 
328,50m, per la qual cosa no seria necessaris desmunts ni moviments de terres aparents en 
l’orografia actual del terreny i al mateix temps permetria mantenir amb vegetació forestal del límit sud 
de la parcel·la a peu de la carretera de Romanyà. La imatge que es pretén de l’edifici principal és la 
d’un edifici lleuger i que tindria forma de L inclinada, d’un costat per beneficiar-se de les vistes i al 
mateix temps protegir-se dels vents del nord. 

 
Concretament es preveu construir: 
 

1/ Edifici principal que faria les funcions de Casa Club i que tindria una única planta ocupant 
una superfície estimada de 836,15 m2, i situat a l’entorn a on hi trobem a hores d’ara les naus que 
fan de magatzem i zona de manteniment. 

 
2/ Un edifici auxiliar també només de planta baixa i ocupant una superfície de 275 m2 

destinat a magatzem de buggies i pals i que es trobaria entre l’edifici Casa Club i el límit nord de la 
parcel·la 

 
3/ Un edifici auxiliar de 250 m2 també de planta baixa i que faria les funcions de magatzem 

de manteniment i que substituiria les naus i que es tractarà de minimitzar més la seva presència, fins 
i tot des de les visuals fent-li-ho com un edifici semi-soterrat i envoltant-lo de plantacions arbustives i 
donant-l’hi uns colors i textura que l’integrin millor a l’entorn. 
 
En aquesta alternativa la superfície total edificada seria de 1.361m2  
 
També es preveu transformar l’edifici existent al costat de llevant del camí de can Jan o d’accés al 
futur hotel que a l'igual que en l’alternativa anterior es restaurarà per fer funcions de pavelló de 
recepció i punt d'informació general i ocuparà una superfície de 80 m2. 
 
En aquest cas es considera com a més interessant l’alternativa 2 ja que: 
 

- Tots els edificis són de planta baixa per tant l’impacte visual serà inferior a quan es 
contemplava la construcció de l’hotel que tenia PB+2 

- Menor superfície d’ocupació en planta ja que en el primer cas es preveien 1.770 m2 de 
nova ocupació i en l’alternativa 2 se’n preveuen 1.440. 

- Al no tenir funció d’hotel sinó de Casa Club es reduirà la presència de gent i la 
freqüentació dins d’aquest entorn protegit del Massís de les Gavarres de manera que 
l’impacte potencial sobre el mateix serà menor. 
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En funció d’aquests punts, i basant-nos en criteris funcionals i ambientals, condicionat també per la 
seva situació dins del PEIN i el fet que aquesta nova activitat que es proposa tingui la nova 
construcció hauria de suposar un consum inferior de recursos (ocupació del sòl, aigua, energia, 
residus,...) podem determinar que la millor proposta correspon a l'alternativa 2. 
 
Cal puntualitzar que actualment les instal·lacions del Golf d’aro ja disposa d’una Casa Club i una 
important àrea per estacionar els vehicles, però en uns terrenys que no són de propietat sinó que 
són arrendats i el contracte d’arrendament finalitza al llarg de l’any 2.017 i com que hi ha dubtes en 
quan a la possible renovació de l’arrendament, la propietat es veu en la necessitat de construir una 
nova Casa Club i àrea d’estacionament de vehicles per a substituir l’actual.	
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c/ Descripció de l’actuació prevista 
 
Es proposa la construcció d’un edifici destinat a Casa Club només de planta baixa i es pretén que 
sigui un edifici molt lleuger amb una forma de L inclinada. Es pot dir hauria de ser un edifici senzill en 
la seva construcció i, per tant, s’evitaran formes complexes i distorsionades. Tot l’edifici serà d’una 
coberta plana i només l’entrada principal, on estan situades la recepció i la botiga destacarà per una 
mica més d’alçada amb un teulat inclinat, deixant entrar llum natural gràcies a una petita inclinació 
d’aquest. Tindrà una alçada reguladora màxima de 6,50m corresponent a planta baixa. 
 
Els usos seran exclusivament propis dels serveis per a la pràctica esportiva del golf i disposarà 
d’espais per a la relació social dels integrants del club, concretament tindria serveis de recepció, 
vestuaris, botiga de material esportiu, cafeteria- restaurant, despatxos, etc.., així com 
l’emmagatzematge necessari pel funcionament i manteniment del camp de golf.  
 
 Es preveu una construcció feta amb materials lleugers amb molts finestrals per crear molta 
transparència i poder gaudir del magnífic paisatge des de qualsevol punt. Al mateix temps, es vol 
que sigui un edifici amb molta eficiència energètica i tenir un màxim aprofitament de la ventilació 
natural de les diferents dependències de l’edifici.  
 
Els acabats i colors exteriors seran de les mateixes textures i tonalitats pròpies i tradicionals de la 
zona.  
 
Els espais d’aparcament de vehicles serà a l’aire lliure, amb una capacitat per a 160 vehicles,  situat 
ala façana del davant (nord) de la Casa Club  i s’urbanitzaran i enjardinaran per tal d’integrar-los en 
la millora del paisatge.  Així mateix es preveu protegir de les visuals amb arbrat i estructures 
lleugeres no susceptibles de cobriment, per la protecció climàtica. Les places d’aparcament tindran 
unes dimensions mínimes de 5,00 x 2,50m.  
 
Es proposa minimitzar les zones asfaltades limitant a la zona de circulació i mantenint la resta de 
superfícies amb acabats de sauló compactat o tot-ú, en tot cas optant per paviments de color terrós 
en cas de ser necessari una pavimentació més sòlida.  
 
La seva ordenació es complementarà amb la plantació d’arbrat, i una il·luminació molt tènue pel 
mateix recorregut de vehicles. 
 
L’edifici auxiliar en zona d’accés al públic (servei de pals i buggies), tindrà una superfície construïda 
de 275m2, destinat a l’aparcament de cotxes elèctrics per una quantitat de 40  buggies i una tipologia 
de construcció semblant a la Casa Club. També hi haurà  una zona de circulació,  i armaris per a 
pals i zona de càrrega de les bateries elèctriques. Tindrà una alçada reguladora de 5,50m. 
 
L’edifici de manteniment té una superfície de 250m2 i serà semi- enterrat), concretament amb 250 m2 
en soterrani (que no computen en edificabilitat ) a on hi hauria els vestuaris de personal, el 
menjador, zona de despatxos, els magatzems de materials químics i l’aparcament de maquinària de 
350m2. La primera part esmentada tindrà una alçada de 3m i la part de maquinària de 5m. Per això 
és semi enterrat i la part que sobresurt es tracta mimèticament mitjançant arbustius, colors, textures, 
entre altres.  
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En tot el sector, les xarxes d’electricitat, telefonia i altres instal·lacions s’enterraran per tal de 
minimitzar l’impacte visual i l’afectació del paisatge 
. 
Es procurarà que les aigües de la pluja siguin recollides per la coberta i es portin a un dipòsit per a la 
seva reutilització per a regar zones enjardinades. 
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d/ Valoració dels principals impactes del projecte 
 
Els principals impactes que sobre el medi ambient i en concret sobre els diversos vectors ambientals 
analitzats en l’estudi del medi que es preveu puguin comportar el desenvolupament del sector serien: 
 

- Geologia: poc significatiu, ja que: 
 
  No hi ha afectació de cap geotop o geozona 
- No es preveuen moviments de terres significatius ja que la nova construcció se situarà 

sobre una plataforma ja existent. Els més importants es generaran pel fet que el magatzem tindrà una 
part semisoterrada que caldrà excavar i per tant hi haurà un excedent de terres que caldrà gestionar. 

- Pel fet de ser una construcció de planta baixa els treballs de fonamentació de l’edifici 
suposaran moviments de terra no massa importants. 

- Mínima modificació del relleu actual i sens presència de nous talussos a l’entorn 
- Un risc baix d’inestabilitat de talussos i d’erosió del terreny. 
 
- Edafologia: poc significatiu ja que: 
 

- Poca pèrdua de qualitat edàfica del sòl a ocupar ja que correspon a terrenys ja alterats 
per actuacions anteriors 

- No hi ha afectació de sòls d’alt valor agronòmic 
- No ha de comportar un risc important pel que fa a possible contaminació del sòl per 

l’activitat que s’hi vol portar a terme, fora del propi risc que comporten les obres. 
 

- Hidrogeologia:  impacte mínim ja que: 
 

- No es troba sobre cap aqüífer protegit, ja que l’àmbit d’estudi se situa fora dels límits de 
l’aqüífer del Ridaura.  

- Al no haver-hi treballs d’excavació importants, hi ha un mínim risc d’afectació de les 
aigües subterrànies i no es preveuen canvis en la possible recàrrega de l’aqüífer. 

 
- Hidrologia: l’impacte es preveu mínim, ja que: 
 

- No trobem cap curs d’aigua dins la zona d’actuació, ni tampoc cursos destacats a les 
seves proximitats.  

- No es preveu una modificació important de les aigües d’escorrentia. Caldria contemplar la 
recollida de les aigües de pluja per poder ser utilitzades per regar les zones verdes. 

 
- Qualitat atmosfèrica: Impacte poc significatiu i només en fase d’obres es podria donar un 

cert augment d’emissió de partícules i pols a causa dels moviments de terres i circulació de 
maquinària, però com que no hi ha zones habitades properes no ha de ser significatiu.  

  
- Medi acústic: poc significatiu malgrat que en fase d’obres es pot donar un cert increment de 

les emissions sonores pels treballs de construcció i els moviments de la maquinària, però com que no 
hi ha zones habitades properes no ha de ser significatiu, però per la pròpia filosofia del golf en cap 
cas poden ser rellevants. En fase d’explotació, cert increment de la pressió acústica pel mateix 
funcionament de les noves instal·lacions, però que en cap cas són activitats sorolloses i l’augment del 
nombre de visitants no es preveu pugui generar molèsties a la població, ja que les noves 
instal·lacions estan allunyades de les zones habitades residencials properes. 
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- Vegetació: impacte poc significatiu ja que: 
 

- La tipologia de vegetació que es preveu afectar és de tipus ruderal o la part 
d’enjardinament central que no presenta cap valor botànic destacable 

- No hi ha pèrdua de massa forestal ni fragmentació de les mateixes. La principal afectació 
a la vegetació es donarà en els reduïts retalls de sureda amb sotabosc forestal que es 
troben als marges de la parcel·la que dóna a la carretera de Romanyà però no s’ha 
previst que quedi afectada, però per contra es portarà a terme una millora del sotabosc i 
neteja de les restes vegetals que hi  ha a la zona 

- No s’afecta vegetació de ribera  
- No s’afecten arbres catalogats o monumentals o espècies protegides.  

 
Es podrà donar una certa millora al finalitzar les obres amb els enjardinaments de la zona exterior de 
l’hotel i resta de zones afectades. 
 
 - Fauna: impacte baix i es podria resumir en: 
 

- Possible allunyament d’algunes poblacions animals en èpoques de major freqüentació per 
possibles molèsties generades per l’increment del nombre de gent a la zona.  

- No hi ha canvis respecte a l’afectació de corredors ecològics ni pèrdua de permeabilitat 
de l’entorn 

- No hi ha impacte sobre hàbitats faunístics interessants 
- No hi ha afectació d’espècies protegides o d’un alt valor ecològic 

 
- Paisatge: l’impacte sobre el paisatgístic es valora com a Moderat ja que: 
 

- Aparició d’una nova construcció en un punt enlairat amb una certa exposició visual tot i 
que en bona part, pel fet de ser de planta baixa, quedarà molt tapat per la vegetació 
forestal de d l’entorn (tant pel nord com pel sud) però queda més exposat ales visuals des 
de llevant i ponent (correspon a les pròpies instal·lacions del golf), 

- No serà visible des dels principals nuclis habitats (platja d’Aro, Santa Cristina, Castell 
d’Aro..), i només serà visible des de les mateixes instal·lacions del golf o de manera 
puntual des de la zona residencial Hapimag.  

- No hi haurà una pèrdua de qualitat del paisatge important, ja que a dia d’avui hi trobem un 
entorn degradat i poc cuidat (moltes deixalles i andròmines) i la presència de diverses 
naus que fan de magatzem d’un nivell arquitectònic o constructiu deficient i que 
s’eliminaran. 

 
- Espais Protegits: pel fet de trobar-se l’actuació dins els límits de l'Espai d’Interès natural i 

Xarxa Natura 2.000 de les Gavarres l’increment de la freqüentació a la zona per la presència de la 
nova Casa Club de bon segur que pot comportar una certa degradació de tot l’entorn més proper per 
l’increment de freqüentació i una certa pèrdua dels seus valors naturals, però cal deixar molt clar que 
la zona del projecte no presenta uns valors ambientals o ecològics gens interessants i com que 
l’actuació queda restringida a una parcel·la molt concreta no es preveu cap impacte significatiu sobre 
els valors naturals del l’entorn protegit del Massís de les Gavarres. 
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- Usos del sòl: L’execució del pla especial comportarà un canvi d’usos del sòl en totes les 
superfícies de nova ocupació i en la parcel·la afectada en general, però amb una activitat que quadre 
bé en l’entorn on es troba. 

 
- No hi ha afectació de sòl agrícola 
- No hi ha afectació de terreny forestal que tingui una explotació silvícola. 
- Els nous usos seran semblants als actuals ja que hi tenim construccions (les naus que fan 

de magatzem), zona d’estacionament de vehicles. 
-  La zona de pas del nou vial d’accés a l’hotel passarà per un sector a on a dia d’avui 

correspon a parcs i jardins  
 

- Ordenació del territori: Aquesta actuació és totalment compatible amb la normativa 
urbanística del POUM de Santa Cristina d’Aro, ja que segons l’article 245, s’haurà de tramitar un Pla 
Especial Urbanístic i sotmès al tràmit d’avaluació ambiental, que és el que s’està redactant 
actualment. 
 

- Vies de comunicació: No es preveuen canvis significatius en les vies de comunicació actual 
tot i que en fase d’obres, la circulació de vehicles pesats podrà comportar molèsties als usuaris, 
sobretot de la carretera de Romanyà a Platja d’Aro.  

- En fase d’explotació es donarà un cert increment del tràfic de vehicles en unes carreteres 
estretes i de traçat sinuós principalment en els períodes de temporada alta. 

 
- Patrimoni: No es preveuen impactes especialment significatius. 
 
- Socioeconòmic: Es preveu un impacte positiu pel desenvolupament econòmic del municipi 

en ser un reclam turístic important, per l’augment del nombre d’usuaris de les instal·lacions del Club 
de Golf i per la generació de nous llocs de treball.  
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e/.- Afectació al canvi climàtic 
 
L’article 29 de la llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental en quan al contingut del 
document inicial estratègic ambiental en l’apartat i es diu que ha d’analitzar: 
 
“ i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier 
efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, tomando en 
consideración el cambio climático.” 
 
En aquest cas la possible afectació de la proposta feta sobre el canvi climàtic no es preveu 
significativa ja que: 
 
 1/ No hi ha increment de sòl urbà ni urbanitzable residencial. 
 2/ Evidentment no hi haurà implantació de noves activitats industrials que puguin afectar el 
canvi climàtic. 
 3/ L’activitat del golf que s’hi porta a terme no suposa un increment d’emissions a l’atmosfera 
i l’actuació proposada (construcció de la Casa Club i altres equipaments); no suposa increment 
d’emissions de fons domèstiques (calefaccions), ni de focus d’activitats industrials.  

4/ No hi ha previst modificar les vies de comunicació actual ni tampoc l’actuació prevista ha 
de suposar un increment de la circulació a l’entorn per la construcció de la Casa Club que puguin 
comportar un increment d’emissions a l’atmosfera. 

5/ Es preveu la creació de noves zones arbrades en tot el sector que a hores d’ara no n'hi 
són en el sector, fet que ajudarà a millorar la qualitat de l’aire tot i que a hores d’ara ja és molt bona. 

 
Per tant amb la proposta d’actuació que es fa no es preveu cap canvi significatiu ni efecte negatiu 
sobre el canvi climàtic.   
 

- Valoració de l’afectació al canvi climàtic  
 
Tot seguim analitzem i valorem les afectacions que l’actuació que es proposa portar a terme pot tenir 
sobre el canvi climàtic  
 
La nova actuació suposa la construcció d’una nova Casa Club i algunes instal·lacions o equipaments 
complementaris per l’activitat del golf (àrea per a magatzem de buggies i pals, zona estacionament 
de vehicles, edifici de manteniment...) es preveu que no comporti cap mena d’afectació al canvi 
climàtic futur. 
 

1/ Extensió de l’impacte: queda limitat a la parcel·la ja definida en el POUM actual com a 
PEU Golf d’Aro.. 

 
2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: com que no hi ha un veritable impacte, fora del que es 

pugui generar per les obres projectades, en fase d’explotació no ha de suposar cap impacte 
significatiu ja que no comporta presencia d’activitats potencialment contaminants, l’impacte seria de 
baixa magnitud, però d’alta complexitat ja que no és fàcilment palpable i menys encara valorable. 

 
3/ Probabilitat que es produeixi: la probabilitat que no es generin una afectació al canvi 

climàtic és evident i més que probable. 
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4/ Durada, freqüència i reversibilitat: cal diferenciar en les dues fases ja que es pot donar un 
cert impacte en fase d’obres i reduït el període que durin les obres de construcció de les diverses 
instal·lacions, però en fase d’explotació es preveu la recuperació de l’estat actual i el manteniment 
de les condicions actuals es preveu que perduri en el temps, ja que l’activitat projectada no comporta 
risc d’impacte o canvi significatiu. Serà un impacte general localitzat, recuperable, reversible i que es 
donarà de manera indirecta i només a curt termini (fase de construcció). 

 
5/ Mesures correctores: com que no hi ha un impacte especialment negatiu, no es preveuen 

mesures correctores específiques fora de les que es projectin per minimitzar les exposicions visuals 
des dels diferents observatoris i franges visuals. 

 
Per tant es valora el possible impacte com a COMPATIBLE 
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f/ Compliment dels objectius ambientals. 

 
En aquest apartat s’analitzaran els diversos objectius ambientals prèviament establerts i com 
l’actuació prevista els contempla, per tal de justificar l’adopció d’aquesta proposta d’actuació del Pla 
Especial. 
 
 Objectiu 4.1.  Protegir els espais naturals de valor ecològic tant a escala nacional, com 
regional o comarcal i evitar la pèrdua de biodiversitat, tant d’ecosistemes, com d’hàbitats o espècies  
 
La zona del projecte queda dins dels límits de l’Espai d’Interès Natural (EIN) i Xarxa Natura 2.000 de 
les Gavarres, en el seu extrem sud en el límit de Santa Cristina i Platja d’Aro, però es limita a una 
parcel·la concreta i que el POUM ja contempla la possible construcció d’un establiment hoteler. Per 
tant les dues alternatives tenen la mateixa afectació sobre la superfície de PEIN, però indirectament 
la construcció d’un hotel pot suposar un impacte més significatiu per increment de la freqüentació 
sobre els valors naturals de l’Espai protegit que no la construcció de la Casa Club. 
 
Així mateix cal contemplar que: 
 

1/ dins la parcel·la actual ja s’hi porta a terme una activitat concreta (zona de manteniment 
de les instal·lacions del Golf i d’acopi de materials i andròmines)  

2/ l’actual Casa Club i àrea d’estacionament de vehicles ja es troba dins dels límits actual del 
POUM i el que es proposa en l’alternativa 2 és un canvi d’ubicació de la mateixa, passant de la seva 
ubicació actual a l’entorn de Can Jan passant a aquesta parcel·la degradada, per tnat no hi hauria 
canvi ni increment de l’activitat dins dels límits de l’espai protegit, per tant no seria un increment de 
l’impacte sinó un canvi d’ubicació del mateix 
 

Objectiu 4.2. Garantir la connectivitat territorial i ecològica mitjançant un sistema continu i 
funcional d’espais oberts i protegint els cursos fluvials pel seu paper de connectors ecològics  
 
Els límits de la zona de projecte queden fora de cap espai connector ecològic o territorial i tant 
l’alternativa 1 com l’alternativa 2 no han de comportar cap mena d’afectació sobre la connectivitat 
territorial ja que dins la parcel·la en concret ja s’hi porten a terme altres tipus d’activitat i així mateix 
correspon a una parcel·la que es troba perimetralment tancada tant per llevant com pel sud, de 
manera que la mobilitat de la fauna a través de la mateixa és baixa. 
 
Com que no hi ha noves ocupacions d’espais oberts, ni tampoc hi ha cap mena d’impacte sobre els 
cursos fluvials podem considerar que les dues alternatives compleixen amb l’objectiu esmentat. 
 

Objectiu 7.1. Evitar la creació de nous assentaments i apostar per les formes compactes de 
creixement, minimitzant la dispersió i la fragmentació territorial.  
 
L’actuació que es projecte ja està prevista en el POUM actual de Santa Cristina d’Aro que es va 
aprovar en el seu moment. Així mateix es troba dins de les instal·lacions esportives del Golf d’Aro i 
ocupant una parcel·la a on a dia d’avui ja hi ha diverses construccions i té uns usos concrets, per 
tant les dues alternatives analitzades s’ajusten a aquest objectiu ambiental ja que no suposa la 
creació de nous assentaments, ni es crea una dispersió dels assentaments que es projecten. 
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Objectiu  7.3. Protegir els sòls més fèrtils o de valor agrari pel seu paper de sustent de la 
producció alimentària  
 
La parcel·la a on es projecta la construcció de la casa Club (alternativa 2) o de la instal·lació hotelera 
(alternativa 1) no correspon a sòls fèrtils o d’un cert valor agrari sinó que seria una parcel·la ja 
degradada i alterada per activitats anteriors, per tant també hi ha compliment per part de les dues 
alternatives plantejades d’aquest objectiu ambiental. 
 

Objectiu 2.2. Protegir els sòls de valor per la seva funció en el cicle de l’aigua, amb especial 
atenció a les àrees de recàrrega dels aqüífers i a les zones afectades per la contaminació per nitrats.  
 
La zona no està situada sobre cap aqüífer protegit, i per la tipologia d’actuació que es planteja, en 
cap cas es preveu cap risc d’afectació directa o indirecta de l’aqüífer sobre el que ens trobem, ni 
tampoc hi ha risc d’afectació de les àrees de recàrrega de l’aqüífer, ja que no es preveu cap mena 
sobre cursos fluvials ja que no n'hi han a l’entorn de la zona del projecte.  
 
Tampoc hi ha risc d’afectar zones afectades per la contaminació de nitrats ja que Santa Cristina 
d’Aro i menys encara l’entorn del Golf d’Aro queden fora de les zones de protecció per contaminació 
de nitrats 
 
En quan al possible increment del consum d’aigua seria un impacte menor per part de l’alternativa 2 
de construcció de la Casa Club ja que una instal·lació hotelera de les dimensions que es planteja en 
l’alternativa 1 segur que suposa un major consum d’aigua, per tant hi ha un  millor compliment 
d’aquest objectiu per part de l’alternativa 2. 
 

Objectiu 5.1. Protegir específicament les àrees de major valor paisatgístic, amb especial 
atenció als paisatges rurals i als de valor identitari.  
 
Tota l’actuació, en les dues alternatives, es concentra dins una parcel·la concreta que a dia d’avui ja 
es troba prou alterada paisatgísticament per tant d’un valor paisatgístic mitjà, tot i que el seu entorn, 
fora de les instal·lacions del Golf, sí que forma part de l’interessant paisatge forestal del massís de 
les Gavarres. 
 
En quan a l’impacte visual sempre serà menor en l’alternativa 2 (edificació de planta baixa) que no 
en el cas de l’hotel que s’ha projectat de planta baixa i dos pisos i amb una ocupació de terreny més 
gran, per tant generarà un impacte visual i paisatgístic més gran. El compliment d’aquest objectiu 
ambiental és millor en l’alternativa 2 que en la primera. 
 

Objectiu 7.4. Deixar lliures les zones subjectes a riscos naturals, amb especial atenció al risc 
d’incendi i al risc d’inundació, i les zones subjectes a risc inacceptable d’origen antròpic, en concret 
el risc d’accident en el transport de mercaderies perilloses i el risc d’accident greu en instal·lacions 
que manipulen substàncies perilloses.  
 
Com ja s’ha analitzat el present document, concretament en el punt 2.20. (Àrees de risc per a la 
seguretat i benestar de les persones), tota la zona del projecte es troba fora de zones que puguin 
presentar algun tipus de risc de tipus natural o d’origen antròpic i que puguin posar en perill les 
futures activitats a portar-hi a terme. 
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En quan al risc d’incendis forestals, la parcel·la en concret es troba dins una àrea de baix risc 
d’incendis forestals tot i que el seu entorn proper sí que presenta un risc d’incendis alt i per això serà 
molt important complir amb la normativa actual en quan a prevenció d’incendis forestals a l’entorn de 
les zones residencials i urbanitzacions 
 
Per tant les dues alternatives compleixen per igual aquest objectiu ambiental.  
 

Objectiu 2.1. Afavorir les formes d’implantació i directrius pel planejament urbanístic menys 
consumidores de recursos, especialment d’aigua i energia  
 
Com ja s’ha comentat anteriorment l’alternativa 2 o construcció de la Casa Club suposa una activitat 
que comporta un menor consum d’aigua i energia que no la primera proposta de construcció d’un 
hotel, per tant hi ha un millor compliment d’aquest objectiu ambiental.. 
 
5.2. Establir directrius per a la preservació del paisatge en el planejament urbanístic municipal  
 
El Pla Especial haurà de plantejar un conjunt de mesures correctores per minimitzar l’impacte 
paisatgístic de la nova actuació, la recuperació i revegetació de les zones afectades pel projecte així 
com tot un conjunt d’actuacions per a la revegetació de tot l’entorn. Aquestes revegetacions hauran 
de permetre minimitzar l’impacte visual des dels observatoris més propers pel que serà important 
mantenir la franja forestal que hi ha a l’entorn de la parcel·la i sobre tot en la façana sud i una bona 
selecció dels treballs d’enjardinament a l’entorn de les noves construccions sobre tot utilitzant 
espècies pròpies dels entorns forestals de les Gavarres com són suros, alzines, roures i pins, amb 
espècies de sotabosc pròpies de l’alzinar (llentiscle, aladern, marfull, arboç....)  
 

- Garantir la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural del municipi. Es proposa 
mantenir una xarxa d’espais naturals que permeti garantir una certa connectivitat ecològica entre les 
diferents parts del territori que actualment ja gaudeixen d’una figura protecció (PEIN de les Gavarres 
i el massís de Cadiretes) 
 
Com ja s’ha comentat, les dues alternatives no suposen una afectació significativa sobre la 
biodiversitat i el patrimoni natural del municipi, malgrat que l’àrea del projecte es troba dins dels 
límits de la figura de protecció del PEIN de les Gavarres. 
 

- Prioritat que els nous creixements de Santa Cristina d’Aro es planifiquin en els buits urbans 
existents en el nucli urbà i que englobin els serveis, equipaments i activitats econòmiques que ajudin 
a propiciar un desenvolupament urbà compacte i amb una bona diversitat d’usos. Per altra banda, 
amb la mesura que sigui possible, es planteja desclassificar les àrees de les urbanitzacions 
pendents d’executar i evitar un augment del creixement residencial difús i de baixa densitat. 
 
L’actuació prevista no suposa un creixement residencial difós ni de baixa densitat ja que l’actuació 
prevista no contempla l’aparició de noves àrees residencials sinó d’una construcció complementària 
per activitat del golf que ja es porta terme a tot l’entorn.  
 

- Protegir els sòls vulnerables a rebre riscos ambientals. El fet que a Santa Cristina d’Aro hi 
hagi zones orogràficament molt complexes, provoca que en el territori hi hagi diverses zones 
identificades com a vulnerables a l’hora de patir certs riscos, com els despreniments a les zones de 
penya-segats o el risc d’inundacions a la zona del Ridaura, a la part baixa de la riera de Mas Riera 
o a la riera de Mas Cases. El POUM haurà d’identificar les àrees sotmeses a risc ambiental i 
especificar normativament el seu grau de protecció i la regulació dels usos per tal de minimitzar el 
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risc concret, pal·liar els efectes negatius d’aquests riscos i complir amb la legislació vigent en 
aquesta matèria. - Garantir la infraestructura necessària per la prevenció i extinció d’incendis. - 
Protecció territorial dels terrenys en pendents superiors al 20 %. La complexitat orogràfica del 
municipi comporta que bona part del terme municipal es situï en pendents superiors al 20%. En 
aquests sòls, el nou planejament urbanístic haurà d’establir el règim d’ús adequat i no permetre 
noves construccions. 

 
La zona del projecte, tal i com s’ha comentat en l’objectiu 7.4, queda fora de les àrees que poden 
presentar algun tipus de risc ambiental ni es troba en terrenys amb pendent superior al 20%, ni que 
presentin un alt risc d’incendis forestals. 
 

- Per tal de fomentar un model de mobilitat sostenible el POUM haurà de fomentar, en la 
mesura que sigui possible, els teixits mixtos on coexisteixen els usos residencials amb les activitats 
econòmiques. La distribució de les activitats i els habitatges ha de buscar l’equilibri més gran 
possible entre els causants de viatges (llocs de treball, places escolars, comerç, etc.) i la població 
resident, per tal de facilitar l’autocontenció de les àrees urbanes i la disminució de les distàncies 
dels desplaçaments. Per altra banda Santa Cristina d’Aro presenta una important xarxa de camins 
rurals que cal regular i protegir 

 
La proposta que es planteja s’ajusta perfectament a aquest objectiu ambiental ja que suposa 
potenciar l’activitat del golf (activitat econòmica) dins de l’entorn urbanitzat de la urbanització del Golf 
d’Aro. No hi ha increment de zones residencials sinó que es planteja donar valor afegit a una activitat 
esportiva que aporta un valor econòmic significatiu a l’economia del poble ja que el golf acull al 
voltant de 35.000 a 40.000 jugadors a l’any. 
 
Tenint en compte que l’actuació prevista s’ajusta i compleix amb les principals objectius ambientals 
que s’han determinat en aquest document inicial estratègic, la proposta de desenvolupament del Pla 
Especial Urbanístic de la Casa Club i equipaments diversos del Golf d’Aro es considera 
COMPATIBLE des del caire mediambiental. 
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g/ Justificació de la proposta seleccionada: 
 
Els principals motius que justifiquen l’adopció de l’alternativa 2 (construcció de la Casa Club) 
respecte l’alternativa 1 (construcció de l’hotel) són: 

 

 Es preveu la construcció d’un edifici de planta baixa i no de planta baixa i 2 pisos com es 
planteja en l’alternativa 1 fet que suposa una menor superfície construïda i també un 
menor impacte visual ja que el nou edifici, pel fet de ser més baix serà menys visible i 
menys exposat a les visuals 

 

 L’ús hoteler podria suposar un impacte indirecte, sobre tot pel que fa referència a 
l’increment de la freqüentació, a l’entorn de l’àrea protegida del PEIN de les Gavarres a 
on es troba que no el que es preveu pugui suposar la construcció de la Casa Club (com 
que desapareixeria l’anterior Casa Club situat en un entorn molt proper, l’impacte caldria 
valorar –lo com a semblant a l’actual. 

 

 No hi ha cap pèrdua significativa dels valors ambientals de la parcel·la ja que correspon 
a un entorn prou alterat i amb presència de 3 naus industrials sense cap valor 
arquitectònic destacable o més aviat el contrari i en el seu lloc es preveu una nova 
construcció ben integrada a l’entorn i que generarà un impacte visual menor. 

 

 Es dóna compliment al què diu el POUM, sobre la redacció d’un Pla Especial. 
 

 La millora de les instal·lacions hauria de suposar un increment de l’activitat turística i 
econòmica de l’empresa i del municipi, amb la creació de nous llocs de treball i poder 
mantenir el nivell de qualitat i de reconeixement internacional de les instal·lacions del 
Golf d’Aro. 

 

 No es preveu una explotació remarcable dels recursos naturals sobre tot aigua i energia 
o una major ocupació del sòl 

  
Tenint en compte les dues alternatives, i considerant que el POUM permet la construcció del nou 
equipament a través d’un Pla Especial, l’alternativa 2 és la més idònia. 
 
 
Cassà de la Selva, desembre 2016 

 

                     DNI 40.286.407 K 
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4. ANNEX PLÀNOLS 

 
- Topogràfic de situació   escala 1:25.000 
- Ortofotomapa d’ubicació  escala 1:  5.000 
- Plànol usos del sòl   escala 1:  5.000 

   - Ortofotomapa de detall estat actual escala 1:  1.500 
   - Ortofotomapa de detall alternativa 1 escala 1:  1.500 
   - Ortofotomapa de detall alternativa 2 escala 1:  1.500 
   - Plànols alçats alternativa 2  escala 1:     200 
   - Comparatiu ubicació    s/ 
escala 
 


