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1-INTRODUCCIÓ 

1.1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 
 
En aquest document es presenta l’estudi d’impacte i integració paisatgística 
(EIIP) del pla especial urbanístic per  el projecte de construcció d’una casa 
club en els terrenys del Club de Golf d’Aro , en el terme municipal de Santa 
Cristina d’Aro (Baix Empordà) i en una àrea que es troba dins els límits del 
espai d’Interès Natural del Massís de les Gavarres i que actualment s’utilitzen 
com a àrea de magatzem pel manteniment de les Instal.lacions del Camp de 

golf. 

 

1.2. OBJECTIUS DE L’ESTUDI 
 

L’objectiu fonamental d’aquest estudi d’impacte i integració paisatgística 
(EIIP), és preveure les conseqüències sobre el paisatge d’una actuació, en la 
parcel·la en estudi del planejament vigent del municipi de Santa Cristina d’Aro 
hi contempla la possibilitat d’implantació  d’un edifici d’una Casa Club prèvia 
tramitació del corresponent Pla Especial Urbanístic. 
La finca on es vol portar a terme l’actuació és propietat particular i correspon 
al registre cadastral 4691 de Santa Cristina d’Aro. 
 
És pretén demostrar amb aquest Estudi una correcta integració en el paisatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2-DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE PREVI 

2.1 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 

L’àmbit de gestió de la zona de serveis està grafiat en el plànol normatiu nº 3c del 

POUM de Sta. Cristina d’Aro (Document nº 7.3). 

Es tracta d’un terreny de forma geomètrica irregular ubicat dins del recinte del 
camp de Golf d’Aro,. Es troba limitat al seu costat sud per la carretera de Platja 
d’Aro a Romanyà de la Selva, al nord-est pel green nº1 del camp de golf, al nord per 

la zona boscosa i la nord-oest pel camp de pràctiques del golf. 

 

La situació de la parcel·la es torba limitat per: 

- Al sud per la carretera de Platja d’Aro a Romanyà de la selva 
- Al nord- est pel green num . 1 del camp de golf 
- Al nord per zona boscosa 
- Al nord –oest pel camp de practiques del golf. 

 

 

 

 

Situació del club de Golf d’Aro 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

L’accés al Club de Golf d’Aro Mas Nou objecte d’aquest estudi d’integració 
paisatgística , es dóna per una petita carretera secundària, la carretera de Romanyà 
al Mas Nou, que s’agafa des de dins de Romanyà (des de la GI-622 de Santa Cristina 
d’Aro a Calonge) i que creuant les instal·lacions del golf porta fins a la urbanització 
Mas Nou i a continuació fins a Platja d’Aro per la zona de fenals. La carretera no es 

torba en massa bon estat fora del tram que creua per dins del Golf. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

És justament en aquesta zona dins del recinte del camp de Golf d’Aro, com ja s’ha 
comentat es proposa la construcció de la casa club a través d’un pla especial 

urbanístic.  

 

 



 

 

 

 

Plànol amb el àmbit de l’EIIP  zona del projecte 

 

 



 

 

2.2 FACTORS DE VISIBILITAT 

Atès que la visibilitat depèn en gran mesura de les condicions atmosfèriques i que 
tot i que la distància, com està demostrat, influeix en la qualitat de la percepció 
visual i que tant segons la “Guia per a l’elaboració d’estudis del medi físic-MOPT” 
com segons diversos autors, la distància a partir de la qual l’estudi paisatgístic 
deixa de ser útil oscil·la entre 1000 i 1300 metres. Per tot això, considerem que les 
visuals des de la carretera de Palamós a Sta. Cristina d’Aro sobre l’àmbit que ens 

ocupa queden totalment diluïdes. 

En canvi, si definim la conca visual com la superfície en la qual existeix Inter 
visibilitat entre l’observador i el focus, aleshores sí que existirà una àrea pròxima 
en què l’actuació sobre l’àmbit es farà evident per a l’observador. Aquesta àrea 
coincideix amb l’aixecament fotogràfic realitzat des de la Urbanització Hapimag, 
que es troba dins del Golf d’Aro, fins a la base del mirador de Roca Rovira i des del 
punt més alt de la Urbanització Les Teules, situat al nord del nucli urbà de Sta. 
Cristina.  

Ens trobem dins la unitat de paisatge forestal del massís de les Gavarres, però 
formant part d’un element distorsionador dins l’àmplia extensió del mateix, com és 
tot l’entorn del Golf Mas Nou, que tractat individualment, i extrapolant-lo del seu 
entorn, correspon a una àrea extremadament cuidada pel que fa la qualitat del 

paisatge com és propi de les Instal.lacions per practicar aquest tipus d’esport. 

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 
de una part de la Vall d’Aro, tot i que correspon més a la urbanització Mas Nou que 
o al propi golf i des de lluny no és apreciable, ja que la integració de l’activitat dins 
de 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 propi de les Instal.lacions de golf,però molt i molt 
cuidat 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 restaurats...). 

Sense dubte l’element més distorsionat correspon precisament a l’entorn on es vol 
ubicar la futur Cas Club, ja que hi trobem una construcció amb característiques de 
nau industrial destinada a Instal.lacions i magatzem, situada en un entorn degradat 
i discordant dins l’entorn del golf, però que es troba en un punt elevat amb molt 
bones visuals de tota la zona de les Gavarres i fins el mar. Tot i la presència de 
masses arbrades a l’entorn de la parcel·la, en general, la conca visual és amplia i 

oberta, principalment en direcció sud i sud-oest. 



 

 

 

 

Paisatge forestal de les Gavarres envoltant el Golf 

La qualitat paisatgística actual de la zona on es projecte la construcció de la Casa 
club és baixa, ja que es troba descuidada, amb la nau que fa de magatzem de 

manteniment de dimensions prou importants, acopis de terres, acumulacions de 
materials diversos... Les masses forestals incloses dins la parcel·la es troben molt 

alterades i tenen escàs valor paisatgístic a més que no hi haurà afectació de les 
mateixes. 

Aquest estat degradat de la parcel·la fa que la fragilitat paisatgística d’aquest 
sector sigui mitjana -baixa i la capacitat per poder absorbir el canvi plantejat 
d’incorporar l’equipament de la Cas Club es valori com a MITJÀ. 

 

 



 

 

 

2.3 IMPACTE ATMOSFÈRIC – GEOLÒGIC 

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. En concret, podem diferenciar tres grans unitats 
geològiques dins del 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.  

En el següent plànol s’indica la geologia de la parcel·la en estudi més en detall. 

 

 

 

 



 

 

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 pegmatítics, els quals poden 
arribar a ser molt abundants. 

Com ja s’ha dit, tota la zona en estudi queda fora dels límits de qualsevol figura de 

protecció geològica (geotop o geozona). 

Pel que fa al relleu de la zona, ens trobem en un punt alt amb un relleu accidentat, 
com és el propi de Les Gavarres, concretament la zona del projecte correspon a 
l’anomenada Serra Llonga i dins la mateixa un punt elevat en l’àmplia plataforma 
on es troba el Golf, que correspondria a un petit cim, abans forestal, entre 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. 

La qualitat de l’atmosfera només podria veure’s afectada per la pols generada 
durant l’execució de les obres, sense que posteriorment les activitats que es 

desenvoluparan puguin generar cap contaminació destacable. 

No es modifica el relleu per l’encaix i per la situació de les noves edificacions. 

 

2.4 IMPACTE BIÒTIC 

La fauna terrestre natural ha estat pràcticament inexistent a la zona de l’àmbit del 
Pla Especial, on s’ubicaran els edificis que substituirien als de manteniment 
actuals. 

Pel que fa a les espècies d’aus que es troben en la zona, presenten una bona 
adaptació a la presència humana. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3-LA PROPOSTA 

3.1 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

Es tracte d’un terreny de forma geomètrica irregular ubicat dins del recinte del 
Camp de Golf d’Aro. Es troba limitat al seu cantó sud per la carretera de Platja 
d’Aro a Romanyà de la Selva, al nord-est pel green nº 1 del camp de golf, al Nord 
per una zona boscosa i al nord-oest pel camp de practiques del golf. S’emplaçaria 
sobre la plataforma existent de la zona oest de l’àmbit . 

El pla especial que defineix el POUM contempla una superfícies màxima construïda 
de 1.700 m2 . 

Per millorar l’impacta visual de la construcció es proposa concentrar els usos dels 
serveis Amb la Casa Club es proposa un edifici exempt de planta baixa, l’ús del qual 
es destina a una Casa Club amb els seus serveis  molt a prop  de l’edifici existent, 

com a punt de recepció als serveis del camp de golf. 

Es proposa situar l’edifici principal 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 necessari desmunts ni moviments de 
terres aparents en l’orografia actual del terreny i al mateix temps permetria 
mantenir amb vegetació natural la pendent actual de l’esmentada plataforma fins a 

la carretera de Romanyà, que discorre pel perímetre de l’àmbit. 

 

 



 

 

 

Ordenació de la zona 

 

 

 



 

 

L’actuació prevista comporta la construcció de tres elements: 

1.- L’EDIFICI PRINCIPAL(zona accés al públic) 

Es tracta d’un edifici de nova planta, que serà d’una planta baixa, amb un altre 
edifici destinat a Magatzem per buggies i Pals, vinculats a l’ús esportiu de camp de 

golf i una àrea d’aparcament. 

Degut a la diversitat de serveis que acompanyen a la pràctica del golf (com ara 
vestuaris, l’Hostaleria i la venta de productes relacionats amb l’esport), s’ha cregut 

oportú incloure tots aquets serveis en el mateix edifici de la Casa Club. 

El programa s’ajustarà en tot moment als requisits tècnics i serveis mínims 

exigibles. 

Planta Baixa Casa Club 

El programa funcional o de necessitats definit per el promotor és el d’un edifici de 
planta baixa en forma d’una L articulada, creant així dues ales des de la recepció, 
una ala per vestuaris i serveis i l’altra per la restauració, amb les terrasses per les 
vistes i per la protecció dels vents del nord. L’entrada principal està completament 

al nord, amb accés directe des dels aparcaments.  

A l’ala que dóna al nord-oest hi trobem els vestuaris d’homes i dones amb els 

lavabos i dutxes i una sala polivalent per als socis i abonats. 

L’ala sud-est és la del restaurant, amb la seva cuina i terrasses. 

A l’entrada principal s’hi troba la recepció, els despatxos i la botiga, oberta i amb 

una sortida directa a les terrasses per afavorir així les vistes a l’exterior. 

2-Magatzem per a buggies i pals(zona accés al públic) 

Amb aquest edifici exempt destinat a buggies i pals, que dóna a l’est de l’edifici 
principal molt a prop per donar els serveis necessaris als socis i abonats, es 
tractarà de minimitzar la seva presència amb una alçada més baixa que la casa club 
, per donar més importància a l’edifici principal. 

3-Magatzem de manteniment 

Amb aquest edifici  destinat al magatzem de manteniment del camp de golf  i a les 
instal·lacions de l’edifici, es tractarà de minimitzar més la seva presència, fins i tot 
des de les visuals més pròximes mitjançant arbustius, color i textura, entre altres 
per això serà semi- enterrat amb teulat inclinat  i la meitat de la seva superfície 
enterrada, i es situa adossat  els magatzems de buggies i pals en un nivell mes baix  
així per una concentració de totes les Instal.lacions en les zones ja transformades.   

 



 

 

3.2 ESTAT DEL PLANEJAMENT 

L’àmbit del present Pla Especial Urbanístic correspon al senyalat en el plànol 
normatiu nº-3.12 del POUM de Sta. Cristina d’Aro .L’ esmentat àmbit, es troba dins 

del recinte del camp del Golf d’Aro. 

El Golf d’Aro es troba dins de l’espai d’interès natural de Les Gavarres, inclòs dins 
del Pla d’Interès Natural de Catalunya, aprovat pel Decret 328/1992 de 14 del 
desembre de 1992 i la seva delimitació ve fixada pel “Pla de delimitació definitiva i 
de protecció del medi natural i del paisatge de Les Gavarres”, aprovat 
definitivament el 6 de juny de 2006 (DOGC nº 4.677 i del 17/7/2006). Tal com 
s’indica en l’article 244 del capítol tercer. Zona Pla d’Espais d’interès natural (Clau 
16-PEIN) de la Normativa del POUM de Sta. Cristina d’Aro, plànol i-3 (veure 

Document nº 7.5). 

Tal com queda explicat per l’aixecament fotogràfic i pels plànols d’informació que 
acompanyen la proposta d’actuació dins de l’àmbit senyalat, es tracta d’un terreny 
que no té elements geològics d’interès, com es pot veure en el plànol i-5 del POUM 
(veure Document nº 7.6) i que té una pendent inferior al 20% segons el plànol i-6 
del POUM (veure Document 7.7). Tal com queda reflectit en el plànol i-10 del POUM 
(veure Document nº 7.8), l’àmbit pertany a un hàbitat de gran parc o jardí i es troba 
dins d’una zona d’especial valor ecològic, tal com indica el plànol i-11 del POUM 

(veure Document nº 7.9). D’acord amb el plànol i-12 del POUM (veure Document nº 

7.10), des de les carreteres principals, l’àmbit del Pla Especial té un grau de 
visibilitat mitjana. 

Atès que la visibilitat depèn en gran mesura de les condicions atmosfèriques i que 
tot i que la distància, com està demostrat, influeix en la qualitat de la percepció 
visual i que tant segons la “Guia per a l’elaboració d’estudis del medi físic-MOPT” 
com segons diversos autors, la distància a partir de la qual l’estudi paisatgístic 
deixa de ser útil oscil·la entre 1000 i 1300 metres. Per tot això, considerem que les 
visuals des de la carretera de Palamós a Sta. Cristina d’Aro sobre l’àmbit que ens 

ocupa queden totalment diluïdes. 

Tal com s’indica al POUM de Sta. Cristina d’Aro, els miradors són els cims o punts 
elevats des dels quals s’obté una visió panoràmica del paisatge del municipi. Al 
plànol informatiu nº i-15 del POUM (veure Document nº 7.12) se’n senyalen quatre 
per la seva gran visibilitat i panoràmica: el Montclar, Pedaltra, Roca Rovira i Puig 
d’en Ponç. Aquests dos últims es troben dins del sistema muntanyós de Les 
Gavarres i més pròxims a l’Àmbit del Pla Especial. Com es pot apreciar en el plànol 
i-14 del POUM (veure Document nº 7.11), són miradors amb accés per als vianants 
a través de senders excursionistes i que, malgrat no haver-se pogut fer fotografies 
des dels seus cims degut a la seva difícil accessibilitat, es creu que aquesta 
mancança queda resolta amb l’aixecament fotogràfic més pròxim i que es presenta 

acompanyant aquesta proposta(adjunt en el pla sepecial). 



 

 

3.3 FRAGILITAT PAISAGÍSTICA 

S’entén per l’actuació paisatgística la susceptibilitat d’un territori concret a veure 
alterat els seus valors i el seu caràcter, per l’efecte paisatgístic que pugui produir 

una actuació proposada. 

El club de Golf d’Aro presenta una marcada vacació turística, i l’actuació que s’hi 
preveu implantar (La Casa Club amb els seus serveis) s’integren dins aquest entorn 
i complementaran la seva funció productiva (millor oferta d’oci) i potenciaran el 

seu ús social. 

A més com aquesta actuació s’acompanya de mesures d’integració (materials 
adequats de la zona mes propera, s’aconseguirà augmentar, al mateix temps, el seu 

valor estètic i ecològic. 

A escala més general, es pot considerar que el projecte tindrà una escassa afectació 

al context territorial en què s’emmarca.      

- Ubicació de l’edifici sobre la plataforma existent, amb mínima afectació del 
talús i mantenint l’orografia actual. 
 

- Baix impacte sobre la qualitat del paisatge en ser una zona actualment 
degradada i en contacte amb terrenys alterats per l’activitat humana del seu 
ús com a camps de golf. 
 

- El mínim impacte visual pel seu dissenys amb una L inclinada , d’una planta 
Baixa i un estructura molt lleugera. 

 

 

Millorar l’actual impacte visual 

 

 



 

 

4-CRITERIS D’INTEGRACIÓ 

4.1 CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ 

La vegetació arbòria i arbustiva en la zona d’aparcament serà del tipus d’alzines 
sureres i pins, que son espècies típiques del bosc mediterrani, els mateixos que 
predominen en el bosc de Les Gavarres. En primer lloc, per la ubicació del edifici a 
la plataforma de la zona oest, que és una zona molt planera per la qual no seria 
necessari desmunts ni moviments de terres, permetent així el manteniment de la 

vegetació natural i tots els arbres existents de la pendent. 

Es proposa un edifici només de planta baixa i es pretén que sigui un edifici molt 
lleuger amb una forma de L inclinada. Es pot dir que és 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.  

Un altre recurs per emfatitzar aquesta idea serà l’ús de materials lleugers amb 
molts finestrals (no reflectants) 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 l’aplacat de pedra (el mateix de la zona) i colors exteriors seran de les 

mateixes textures i tonalitats pròpies i tradicionals de la zona.  

La situació de l’edifici de buggies i pals se situa a 90 graus de l’edifici de la Casa 
Club per deixar la zona d’aparcament ben marcada i que des de la carretera no 
s’observin els cotxes. 

L’edifici de manteniment de nova construcció en la seva nova ubicació es enterrat i 

semi enterrat buscant una major qualitat i integració en el paisatge 

 4.2 IMPACTE PAISAGÍSTIC 

A continuació es caracteritzen, defineixen i valoren els impactes paisatgístic 
associats a l’actuació proposada mitjançant aquesta taula 

Actuació Valors del paisatge Tipus d’impacte 
Nova edificació Valor social Nou Volum 

Situació Plataforma Existent Mínima afectació 
Visibilitat Alçada de planta baixa Mínim impacte visual 

 

IMPACTE COMPATIBLE I MODERAT. 



 

 

L’actuació que es proposa a la zona no afecta la fragilitat de l’espai,com s’ha vist  en 
el apartat 3.3. Fragilitat Paisatgística, sinó que contribueix a la millora turística i 
social de l’espai, i amb el valor afegit de poder gaudir d’excel·lents  vistes 
panoràmiques, aspecte del que se’n derivarà un major respecte i valoració del 

paisatge de l’entorn. 

Per concloure, es pot dir doncs, que l’ordenació de la zona, amb la construcció de la 
casa club, generarà un impacte compatible i moderat, ja que les mesures 
d’integració que s’aplicaran seran senzilles i permetran reduir substancialment 
l’impacta que pugui generar. 

 

 

4.2 IMPACTE PAISAGÍSTIC 

 

 

Les conclusions globals de la valoració de la proposta de la construcció de la casa 

club son les següents: 

- Baix impacte sobre la qualitat del paisatge en ser una zona actualment molt 
degradada, amb el que la millora paisatgística introduïda és innegable. 

- Es  donarà una certa millora al finalitzar les obres amb els enjardinaments 
de la zona exterior de La Casa Club projectada i la resta de zones afectades. 

- Les xarxes d’electricitat, telefonia i altres instal·lacions s’enterraran per tal 
de millorar la component visual del paisatge. 

- Pel que fa al drenatge de les aigües pluvials de les zones destinades a 
aparcament de vehicles i zones de descàrrega seran abocades al mateix 
terreny com que no pavimentem les zones d’aparcament i ens trobem en un 
entorn natural, les aigües es perdran el  mateix drenatge com el el camp de 
golf.   

- Quant als residus domèstics, s’utilitzaran contenidors d’escombraries 

selectiva pel seu reciclatge. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

5-SINTESI 

En aquest apartat es presenta un resum final dels apartats tractats en el present 
estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP) de la construcció de la casa club 
amb els seus serveis. 

Aspecte Capítol Resum 
Objectiu 1 Estudiar les conseqüències sobre el paisatge que 

consisteix bàsicament  en la construcció de la casa club de 
Gol d’Aro amb els seus serveis 

El paisatge 
actual 

2 Les instal·lacions del Golf d’Aro es troben entre els 
termes municipals de Santa Cristina i Castell-Platja d’Aro. 
És una activitat molt consolidada, anterior a la declaració 
de zona PEIN del Massís de les Gavarres, íntimament 
lligada al turisme, un dels camps de golf més antics de la 
Costa Brava, construït al 1990 i suposa un gran reclam 
turístic per a la zona. Són unes instal·lacions esportives 
de renom internacional que han ajudat a proporcionar 
clarament el turisme de qualitat a aquest sector de la 
Costa Brava i que, al mateix temps, dóna treball a un bon 
nombre de persones dels pobles propers sobretot Santa 
Cristina i també Platja d’Aro. 
Es tracta d’un terreny de forma geomètrica irregular 
ubicat dins del recinte del camp de Golf d’Aro,. Es troba 
limitat al seu costat sud per la carretera de Platja d’Aro a 
Romanyà de la Selva, al nord-est pel green nº1 del camp 
de golf, al nord per la zona boscosa i la nord-oest pel 
camp de pràctiques del golf. 

 
Planold’ordenació 

 
Valors del Proposta: 

1-Valor estètic: La imatge que es pretén de l’edifici 
principal és la d’un edifici lleuger i harmònic amb el 

entorn  
 
 



 

 

2-Valor productiu: beneficis econòmics per l’activitat del 
golf. 

  
  
3-Valor social: gaudir del paisatge de l’entorn. 

Valors concrets del vessant de l’entorn: 
A la zona  en estudi trobem una petita sureda força 
esclarissada al sud de la zona pavimentada i àrea de 
magatzems, en el marge que separa aquest de la carretera 
de Romanyà molt bruta i amb un sotabosc dens (impropi 
de la Sureda). 

 
 

La Proposta 3 Construcció d’un edifici de nova planta (Casa Club), amb 
un altre edifici destinat a Magatzem per buggies i Pals, i 
un magatzem de manteniment  enterrat isemi enterrat. 
Aquesta proposta d’ordenació s’emmarca dins els 
diversos objectius i documents ,de les normes del POUM 
(Apartat 3.2) 
Fragilitat paisatgística : A escala més general, es pot 
considerar que el projecte tindrà una escassa afectació al 
context territorial en què s’emmarca.      
 
 

Criteris i 
mesures 
d’integració 

4 Sota el criteri d’integració es tindrà en compte: 
1- La vegetació arbòria i arbustiva en la zona 

d’aparcament 
2- Utilitzar materials de construcció lleugers  

D’aquest manera serà possible aconseguir la 
màxima integració paisatgística i la millora de la 
qualitat ambiental del entorn    
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